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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE PESSOAL DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS AUXILIARES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

EDITAL Nº 02/2012 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTU RA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 
ESPECIAIS 

 
 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL comunica a retificação de 
determinados itens do Edital nº 01/2012, de 15 de outubro de 2012, referente ao Concurso Público para o 
Quadro de Pessoal dos seus Serviços Públicos Auxiliares, conforme segue: 
 
A alínea “a”, do subitem 3.1, do item 3 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS 
CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES, passa a vigorar com a seguinte redação, e não como constou:  

“a)  ter nacionalidade brasileira, portuguesa ou ser estrangeiro em situação regular no território 
nacional, e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 
12, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil;” 

 
A coluna “Correção dos Candidatos de Ampla Concorrência” do “Cargo/Área/Especialidade” “Técnico – 
Apoio Especializado – Informática”, da tabela constante no subitem 11.2, do item 11 – DA PROVA ESTUDO 
DE CASO, passa a vigorar com a seguinte redação, e não como constou: 

“até a 65ª (sexagésima quinta) posição” 
 
Inclui o subitem 14.2.8, no item 14 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, com a seguinte 
redação: 

“14.2.8  o candidato com nacionalidade brasileira.”  
 
Altera na íntegra o Anexo III do Edital nº 01/2012, de 15 de outubro de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, i ncluindo legislações complementares, súmulas e/ou 
jurisprudências, até a data da publicação do Aviso de Abertura de Inscrições no Diário Oficial do Esta do 
do Rio Grande do Sul. 
 
PROVA OBJETIVA – PARA TODOS OS CARGOS DE ANALISTA  
Língua Portuguesa:  Ortografia oficial (Decreto 6.583/2008). Acentuação gráfica. Homônimos e parônimos. 
Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Advérbios. Conjunções 
coordenativas e subordinativas. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de 
frases corretas e incorretas). Intelecção de texto.  
Raciocínio Lógico-Matemático:  Matemática: Conjuntos numéricos: racionais e reais – operações, 
propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Conjuntos 
numéricos complexos. Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de 
três (simples e composta). Porcentagem. Juros simples e compostos. Raciocínio Lógico-Matemático: estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações 
das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio 
matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos. 
Legislação Institucional:  A Defensoria Pública na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul. Legislação Institucional: Lei Complementar 80/94, Lei Complementar estadual 9.230/91, Lei 
Complementar Estadual 11.795/2002, Lei Complementar Estadual 13.087/2008, a Lei Estadual 13.821/2011, Lei 
Estadual 13.536/2010 e Lei Complementar Estadual 13.484/2010.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – PROCESSUAL 
Direito Constitucional:  Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação das normas 
constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e 
concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres 
individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos. Tutelas 
constitucionais: habeas corpus; habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; direito de petição 
e de certidão; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Da organização político-administrativa: 
das competências da União, Estados e Municípios. Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores 
públicos. Da organização dos Poderes. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do presidente 
da república. Do Poder Legislativo: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: 
disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; Dos Tribunais e Juízes dos 
Estados. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da 
Defensoria Pública.  
Direito Administrativo:  Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder 
de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; classificação; titularidade; prestação 
direta e prestação indireta; delegação: concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, 
requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização 
administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Processo 
Administrativo: princípios; finalidades; princípios específicos; fases. Licitação: conceito; natureza jurídica; 
finalidade; princípios; obrigatoriedade; dispensa; inexigibilidade; tipos; modalidades; procedimento. 
Negócios Jurídicos da Administração e Contrato Administrativo: conceito; natureza jurídica; classificação; 
formalização; cláusulas exorbitantes; alteração; execução; inexecução; duração; prorrogação; extinção.  
Bens Públicos: conceito; aquisição; alienação; utilização; classificação. Servidores públicos: cargo, emprego 
e função públicos; Regime Jurídico (Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 e Lei Estadual nº 
13.821/2011). Controle da Administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo. 
Responsabilidade civil do Estado. Improbidade Administrativa. Desapropriação. 
Direito Civil:  Código Civil e Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. Norma jurídica: vigência, início e 
cessação de sua obrigatoriedade. Interpretação e integração da norma jurídica. Fontes do direito. Espécies 
normativas do sistema jurídico: valores, princípios, regras e postulados normativos aplicativos. Parte Geral. 
Personalidade e Capacidade. Pessoa Natural. Direitos da Personalidade. Pessoa Jurídica: espécies de pessoas 
jurídicas de direito privado, responsabilidade civil e desconsideração da personalidade jurídica. Bens: conceitos, 
classificação e patrimônio. Fatos jurídicos: juridicização, suporte fático, planos dos fatos jurídicos, classificação 
dos fatos jurídicos (fatos jurídicos lato sensu: fato jurídico stricto sensu e ato-fato jurídico; atos jurídico lato sensu: 
ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico). Negócios jurídicos: elementos, classificação e interpretação. Teoria 
das invalidades: diferenças conceituais, causas de nulidade e anulabilidade. Atos ilícitos. Abuso do direito. 
Enriquecimento ilícito. Prescrição, Decadência, Caducidade e institutos afins. Direito das Obrigações. Definição. 
Fontes. Classificação. Princípios gerais da relação obrigacional. Deveres. Fontes das obrigações. Efeitos das 
obrigações. Modalidades das obrigações. Obrigação e solidariedade. Transmissão das obrigações. 
Adimplemento e extinção das obrigações. Contratos. Teoria geral dos contratos. Função social dos contratos. 
Princípios gerais dos contratos. Classificação dos contratos. Formação dos Contratos. Fases. Extinção dos 
contratos. Distrato. Revisão dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. Responsabilidade Civil. Conceito. 
Pressupostos. Fundamentos. Efeitos. Obrigação de Indenizar. Fontes geradoras do dever de indenizar. Sistemas 
de Responsabilidade Civil. Espécies de responsabilidade civil. Causas excludentes da responsabilidade civil. 
Direito das Coisas. Teoria geral dos direitos reais. Conceituação e taxinomia dos direitos reais. Classificação e 
enumeração dos direitos reais. Posse. Propriedade. Bem de família e impenhorabilidade. Direito de Família. 
Entidades familiares. Relações familiares plurais: fundamentos da diversidade. Princípios. Casamento. Relações 
de parentesco. Direito Patrimonial e Regimes de bens entre os cônjuges. Alimentos. União estável. Direito das 
Sucessões. Conceito e conteúdo. Sucessão a título universal e sucessão a título singular. Formas de suceder e 
abertura da sucessão. Administração da herança. Vocação hereditária. Sucessão legítima e testamentária. 
Inventário e partilha.  
Direito Processual Civil:  Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições da ação. 
Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição das partes e 
procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, 
denunciação à lide e chamamento ao processo. Defensoria Pública e exercício da curadoria especial. 
Princípios e garantias processuais. Prerrogativas da Defensoria Pública no processo civil. Da competência: 
em razão do valor e da matéria; competência funcional e territorial; modificações de competência e declaração 
de incompetência. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da comunicação dos atos; das 
nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do procedimento; dos procedimentos 
ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta 
do réu: contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do processo. Das 
provas: ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas documental e testemunhal. Da audiência: da 
conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa julgada. Da liquidação e do cumprimento da 
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sentença. Processo nos tribunais: uniformização de jurisprudência, declaração de inconstitucionalidade e 
ordem do processo nos tribunais. Da ação rescisória. Dos recursos: das disposições gerais. Do processo de 
execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução: execução para entrega de coisa, 
execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. 
Defesas do devedor e de terceiros na execução. Exceção de pré-executividade. Dos embargos do devedor. 
Da suspensão e extinção do processo de execução. Do processo cautelar e das tutelas de urgência. Tutela 
antecipada: tutela antecipada genérica e específica. Tutela Cautelar: medidas cautelares ex officio. Ações 
cautelares nominadas e inominadas: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição e produção antecipada 
de provas. Dos procedimentos especiais: ação de consignação em pagamento; embargos de terceiro; ação 
monitória. Processo Civil Coletivo: ação civil pública e as ações coletivas; categorias jurídicas tuteladas 
(interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos). Base constitucional e legal 
da tutela coletiva (microssistema processual coletivo); a Defensoria Pública e a tutela coletiva (Lei nº 
8.078/90, Lei nº 11.488/07 e Lei Complementar nº 132/09). Ações da Lei de Locação de Imóveis Urbanos: 
despejo, consignatória de aluguel e acessórios, renovatória e revisional. Ação de alimentos. Execução de 
alimentos. Ações declaratória e negatória de vínculo parental (em vida e póstuma).  Separação, divórcio 
direto e mediante conversão. Ação declaratória de união estável (em vida e póstuma). Separação e divórcio 
extrajudiciais. Juizados Especiais Cíveis. Assistência judiciária gratuita: aspectos processuais; Lei nº 
1.060/50. Assistência jurídica integral e gratuita (artigo 5º, inciso LXXIV, e artigo 134 da Constituição 
Federal). 
Direito Penal:  Fundamentos do Direito de Punir. Princípios de Direito Penal. Garantismo penal. Princípios 
Constitucionais Penais. Aplicação da lei penal. Teoria geral do delito: conceito e classificação do delito. 
Conduta: ação e omissão; relação de causalidade; resultado típico; consumação e tentativa. crime 
impossível; desistência voluntária; arrependimento eficaz; arrependimento posterior. Tipicidade. Ilicitude. 
Culpabilidade. Excludentes da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Estrutura jurídica do erro: erro de 
tipo e erro de proibição. Concurso de agentes: coautoria e participação criminal. Concurso de crimes.  Crime 
continuado. Penas: aplicação da pena; princípios constitucionais; suspensão condicional da pena; 
livramento condicional. Medida de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes contra a pessoa. Crimes 
contra o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a 
incolumidade pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Crimes da lei 
antitóxicos (Lei nº 11.343/06). Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). Crimes contra crianças e adolescentes 
(Lei nº 8.069/90). Violência doméstica (Lei nº 11.340/06). Crimes contra o idoso (Lei nº 10.741/03). 
Contravenções penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). Crimes do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95).  
Direito Processual Penal:  Princípios processuais penais. Garantismo penal. Princípios processuais penais 
constitucionais. Direitos e garantias do processo penal constitucional. Sistemas penais inquisitório e 
acusatório. Inquérito Policial e investigações preliminares. Ação penal: ação penal pública; ação penal 
privada; condições da ação; condições de procedibilidade; denúncia; queixa-crime. Ação civil ex delicto. 
Jurisdição e competência. Sujeitos processuais. Direito constitucional de defesa: autodefesa e defesa 
técnica. Interrogatório. Questões e processos incidentes. Prisões cautelares: liberdade provisória; fiança. 
Comunicações processuais: citação; intimação; notificação. Revelia. Suspensão do processo. Suspensão 
condicional do processo. Medida de segurança. Sentença penal e coisa julgada. Emendatio libelli e mutatio 
libelli. Processo e procedimento: pressupostos processuais;  procedimento ordinário; procedimento sumário; 
procedimento sumaríssimo; juizados especiais criminais; procedimento do Júri; procedimentos especiais. 
Teoria dos vícios processuais: inexistência; irregularidade; nulidade. Meios de impugnação: recursos e 
ações autônomas de impugnação. Revisão criminal.  Habeas corpus. Mandado de segurança contra ato 
jurisdicional penal. Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – CONTABILIDADE 
Contabilidade Geral:  Pronunciamento conceitual básico, Estrutura Conceitual para a elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis. Patrimônio – componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio 
líquido. Equação fundamental do patrimônio. Representação gráfica dos estados patrimoniais. Fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. Conta: Conceito; débito, crédito e saldo; teorias, função e estruturas das 
contas; contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados; controle e avaliação dos estoques. Controle 
contábil e tratamento dos Ativos Não Circulantes: Imobilizado e Intangível. Estrutura e Elaboração das 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações 
Patrimoniais e Demonstração do Valor Adicionado. Análise e interpretação das demonstrações contábeis. Análise 
horizontal, vertical e por indicadores, elaboração e interpretação destes: De conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Pronunciamentos 
Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Legislação Societária Atualizada.  
Contabilidade Pública:  Tributação e Orçamento Público. Princípios Orçamentários. Processo Orçamentário: 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento Fiscal, da Seguridade 
Social e de Investimentos. Receita Pública: Conceito, Ingressos Orçamentários e Extraorçamentários, Receita 
Orçamentária: Receita Efetiva e não Efetiva; Classificações; Reconhecimento. Etapas da Receita orçamentária. 
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Transferências de Recursos Intergovernamentais. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito, Dispêndios 
Orçamentários e Extraorçamentários. Despesa orçamentária: Efetiva e não Efetiva. Classificação da Despesa 
Orçamentária: Institucional, Funcional, Estrutura Programática, Natureza. Créditos Adicionais: Conceito, 
Classificação, Créditos Suplementares, Especiais e Extraordinários. Reconhecimento da Despesa Orçamentária. 
Etapas da Despesa Orçamentária. Despesa de Exercícios Anteriores. Despesa com Pessoal. Dívida Pública. 
Execução Orçamentária: Receitas, Despesas e Controle. Operações Típicas do Setor Público. Balanços: 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei Complementar nº. 101 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei nº. 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). 
Descentralização Financeira: Cota, Repasse e Sub-repasse. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público - NBC T 16. Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: Conceito, 
Objetivos, Principais Documentos. Plano de Contas Único da Administração Federal: Estrutura Básica. Função e 
Funcionamento das Contas: Previsão e Realização da Receita, Fixação e Execução da Despesa.  
Auditoria Governamental:  Sistema de controle interno no setor público federal: Objeto e abrangência da 
atuação; técnica de controle. Auditoria: Conceito, objetivo e finalidade. Classificação e formas de execução. 
Procedimentos e técnicas de auditoria. Testes de observância e substantivos. Instrumental de trabalho: Papeis 
de Trabalho; Relatório; Certificado. Normas relativas à execução dos trabalhos. Controle Externo no âmbito 
federal: Competência. Instrumentos, objeto e execução de fiscalização. Auditoria. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – ECONOMIA 
Microeconomia. Teoria do Consumidor. Preferência. Curva de Demanda Individual e de mercado.  Estrutura de 
Mercados. Concorrência Perfeita. Monopólio. Oligopólio. Concorrência Monopolista.  
Estratégias Competitivas e Jogos. Noções de Teoria dos jogos. Movimentos Estratégicos. Equilíbrio Geral e 
Bem-Estar. Organização Industrial. O Poder de Monopólio. Economias de Escala e de Escopo. Especificidades e 
Irreversibilidades. Subsídio Direto, Indireto e Cruzado. Integração Vertical. Qualidade do Produto/Serviço. 
Interação Estratégica. Contestabilidade. Barreiras à Entrada.Macroeconomia. Medidas de Atividade Econômica. 
Conceitos de Produto, Renda, Valor Adicionado e Valor Bruto da Produção. As Diferentes Maneiras de Mensurar 
o Produto Interno. Moeda. Oferta e Demanda. Política Monetária. Setor Governo. Política Fiscal. Déficit Público. 
Setor Externo. Balanço de Pagamentos. Política Cambial. Finanças. Matemática Financeira. Juros e Desconto 
Simples. Juros e Desconto Compostos. Equivalência Financeira. Taxas de Juros. Anuidades. Sistemas de 
Amortização de Empréstimos e Financiamentos. Métodos de Avaliação de Fluxos de Caixa. Custo de 
oportunidade Estrutura de Capital e Custo de Capital. Modelo de Precificação de Ativos (Capital Asset Pricing 
Model - CAPM). Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital - WACC). Sociedades de 
Capital Aberto e Relações com a Comissão de Valores Mobiliários. Novo Mercado. Poder de Controle e Acordo 
de Acionistas. Finanças Públicas. O Sistema Tributário Brasileiro.  Reforma do Estado. Crise Fiscal. 
Desestatização. Estado Regulador e Teoria da Captura. Parceria Público-Privada. Regulação Econômica. Falhas 
de Mercado. Monopólio Natural. Bens Públicos. Externalidades. Assimetria de Informação. Problema do 
Principal-Agente. Seleção Adversa. Risco Moral. Regulações de Preço. Custo do Serviço ou Taxa de Retorno. 
Preço-Teto (Price Cap). Regulação por Comparação (Yardstick). Estratégias de Precificação (linear e não-linear). 
Defesa da Concorrência. Estatística. População e Amostra. Medidas de Posição: Média Aritmética, Geométrica, 
Moda e Mediana. Medidas de Dispersão: Desvio Padrão e Variância. Inferência Estatística: Correlação e 
Regressão. Números Índices: Cálculo, Base Fixa e Encadeada, Mudança de Base. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – ADMINISTRAÇÃO 
Administração financeira e orçamentária:  orçamento: conceituação, princípios, elaboração e aprovação 
orçamentária. Orçamento programa. Receita pública. Despesa pública: conceituação e classificação. Realização 
de despesa: empenho, liquidação, pagamento e suprimentos. Restos a pagar. Despesas de exercícios 
anteriores. Ordenador de despesa. Unidade orçamentária e unidade administrativa. 
Direito Administrativo:  Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder 
de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; classificação; titularidade; prestação 
direta e prestação indireta; delegação: concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, 
requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização 
administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Processo 
Administrativo: princípios; finalidades; princípios específicos; fases. Licitação: conceito; natureza jurídica; 
finalidade; princípios; obrigatoriedade; dispensa; inexigibilidade; tipos; modalidades; procedimento. 
Negócios Jurídicos da Administração e Contrato Administrativo: conceito; natureza jurídica; classificação; 
formalização; cláusulas exorbitantes; alteração; execução; inexecução; duração; prorrogação; extinção. 
Bens Públicos: conceito; aquisição; alienação; utilização; classificação. Servidores públicos: cargo, emprego 
e função públicos; Regime Jurídico (Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 e Lei Estadual nº 
13.821/2011). Controle da Administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo. 
Responsabilidade civil do Estado. 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – ARQUITETURA 
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Programas, metodologia e desenvolvimento de projetos de arquitetura: pesquisa, elaboração de programas, 
estudos preliminares, anteprojetos, projetos executivos e detalhamentos. Topografia: interpretação dos 
levantamentos planialtimétricos, locação e implantação de edificação. Projetos de instalações prediais: 
instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Técnicas construtivas: materiais de construção, normas técnicas e 
execução de serviços. Ergonomia, conforto ambiental e eficiência energética na Arquitetura: conceitos, normas e 
legislação, variáveis (climáticas, humanas e arquitetônicas), uso racional da energia. Acessibilidade ao meio 
físico e adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente: normas técnicas e legislação. 
Especificações, normas, orçamentos e licitações de obras: materiais de acabamento, custos parciais e globais, 
planilhas, cronogramas físico-financeiros, legislação. Execução de obras e perícias técnicas: fiscalização e 
controle do desenvolvimento da obra, patologia das edificações, laudos técnicos. Computação gráfica aplicada à 
Arquitetura: aplicação de programas para projeto de arquitetura. Preservação do patrimônio histórico e cultural: 
técnicas usuais, legislação Brasileira e recomendações internacionais. Noções de AUTOCAD. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – ENGENHARIA CIVIL 
Planejamento, controle e orçamento de obras; Execução de obras; Topografia e terraplenagem; locação de 
obras; sondagens; instalações provisórias; Canteiro de Obras: Proteção e segurança, depósito e 
armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas; Fundações; Escoramentos; Estrutura de Concreto; 
Argamassas; Alvenarias; Instalações prediais; Esquadrias; Cobertura; Pisos; Impermeabilização; Isolamento 
Térmico; Materiais de Construção Civil; Manutenção Predial; Elaboração de contratos e licitações; Inspeções, 
vistorias, avaliações e perícias técnicas de edificações e conjuntos urbanos; Especificações de serviços e 
materiais; Elaboração de orçamentos de projetos. Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços. 
Acessibilidade de pessoas com deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 
9050. Metodologia de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano. O conforto humano nas edificações. 
Redação de relatórios, laudos e pareceres técnicos; Normatização técnica de projetos de engenharia; Legislação 
referente ao exercício profissional do Engenheiro Civil; Responsabilidade Civil e Criminal em Obras de 
Engenharia e Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis. Engenharia de Avaliações: 
legislação e normas, laudos de avaliação; Legislação ambiental e urbanística. Noções de AUTOCAD. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – ENGENHARIA ELÉTRICA 
Princípios de ciências dos materiais: características e propriedades dos materiais condutores, isolantes, 
resistivos e magnéticos. Princípios de eletricidade: resistor, capacitor e indutor em correntes contínua e alternada; 
Leis de Kirchhoff; teoremas de Norton e Thévenin; associação de resistores, capacitores, indutores e de 
impedâncias; potências ativa, reativa e aparente; resolução de circuitos com uma e duas malhas; sistemas 
trifásicos equilibrados e não-equilibrados; leis básicas do eletromagnetismo. Máquinas elétricas: princípios 
fundamentais de conversão eletromecânica de energia; funcionamento, características, ensaio e aplicações de 
geradores e motores CC e CA (monofásicos e trifásicos); transformadores monofásicos e trifásicos; 
transformadores de corrente e de potencial. Medidores de energia elétrica; Paralelismo. Noções de 
equipamentos eletromecânicos: para-raios, transformadores de potência, disjuntores, religadores automáticos, 
seccionadores, transformadores para instrumentos, reguladores automáticos de tensão, baterias, chaves 
fusíveis; grupos motor-geradores, chaves de transferência automática; funções, princípios básicos de 
operação,características construtivas. Subestações elétricas. Instalações elétricas de baixa tensão, abrangendo 
conceitos de tensão, corrente, potência, comandos, tomadas, condutores, circuitos, disjuntores e aterramento. 
NBR-5410: Instalações elétricas, prediais e industriais: diagramas multifilar e unifilar; esquemas de aterramento, 
dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção; curto-circuito e seletividade; 
luminotécnica. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Relés eletromecânicos: funcionamento, 
características e aplicações. NR-10: Segurança e eletricidade. Eletrônica de Potência: dispositivos 
semicondutores de potência (tiristores, IGBTs, MOSFETs), retificadores, inversores, fontes de energia ininterrupta 
(No-breaks). Qualidade da energia elétrica: distúrbios na rede elétrica, harmônicos, correção do fator de potência, 
dispositivos de proteção contra surtos. Redes de comunicação de dados. Automação predial: circuitos de 
comandos elétricos; acionamento de motores elétricos; proteção; sistemas de controle eletropneumáticos e 
eletrohidráulicos, controladores lógicos programáveis. Manutenção elétrica: manutenções preventiva, preditiva e 
corretiva de equipamentos e instalações elétricas prediais. Análise dos custos unitários, custos totais, orçamento 
de obras, análise de memorial descritivo, programação, planejamento e controle de obras, análise e avaliação de 
projetos, conceito, concepção, dimensionamento, envolvendo conhecimentos das grandezas. Noções de 
AUTOCAD. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – INFORMÁTICA 
Arquitetura de computadores:  Organização e funcionamento dos componentes principais: processadores, 
sistemas de memória, sistemas de armazenamento e periféricos de entrada e saída; execução de instruções. 
Segurança da informação:  Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; gestão de risco e políticas de segurança 
da informação; segurança de equipamentos servidores, estações de trabalho, redes e dispositivos móveis; 
SSL/TLS, IPsec, VPNs; criptografia e suas aplicações, PKI e a infraestrutura brasileira de chaves públicas; plano 
de continuidade do negócio. 
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Bancos de dados:  Fundamentos em SGBDs; diagrama de Entidade-Relacionamento, modelo relacional: 
tabelas, views, DDL, DML, chaves, índices, integridade e restrições; normalização de dados; linguagem SQL 
básica e avançada; conceitos de data warehouse e data mining; transações e seu gerenciamento; política de 
back-up. Conceitos de Arquitetura do SGDB ORACLE, Administração de Base de Dados ORACLE. 
Sistemas operacionais:  Conceituação, gerenciamento de processadores, gerenciamento de memória, 
gerenciamento de entrada/saída, sistemas de arquivos; Microsoft Windows Server 2003/2008, Active Directory; 
administração de contas; Unix; virtualização; gerenciamento de sistemas de arquivos CIFS e NFS. 
Redes de computadores:  Meios de transmissão; técnicas básicas de comunicação de dados; arquitetura e 
protocolos de redes de comunicação de dados; modelo de referência OSI; tecnologias de rede local 
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet; redes sem fio (wireless); elementos de interconexão de redes de 
computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores); redes locais virtuais (IEEE 802.1Q); 
qualidade de serviço (QoS), priorização de pacotes (IEEE 802.1p) protocolo TCP/IP; protocolo ICMP; técnicas de 
roteamento de pacotes de dados; serviços de nomes de domínios (DNS); serviço DHCP; serviços HTTP e 
HTTPS; serviço de transferência de mensagens SMTP; firewall, filtro de conteúdo, NAT, VPN, IPS/IDS;  
Engenharia de software:  Processos de software: Conceitos de ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento, RUP, 
SCRUM; XP; análise e projeto estruturado; orientação a objetos: classes e objetos, método, herança, 
polimorfismo, interfaces, estados, pacotes e mensagens; ferramentas CASE: noções básicas; UML: visão geral, 
modelos e diagramas; testes (planos de testes, casos de testes; tipos de testes, técnicas de teste), homologação 
e implantação de sistemas; métricas de software: pontos de função; qualidade de software: conformidade, 
tolerância a falhas, interoperabilidade, usabilidade, acessibilidade; arquitetura de sistemas: cliente/servidor, 
multicamadas, webserver e orientada a serviços (SOA); padrões de projetos (design patterns). Conceitos gerais 
linguagem JAVA, JSP, Servlet, JSF, JBPM, Javascript, caracterização JZEE, Mapeamento de Persistência 
objeto/relacional. 
Gestão de tecnologia da Informação:  Fundamentos de ITIL e COBIT; gerenciamento de projetos: conceitos, 
gestão de integração do projeto, gestão do escopo do projeto, gestão de tempo do projeto, gestão de custos do 
projeto, gestão da qualidade do projeto, gestão de recursos humanos do projeto, gestão das comunicações do 
projeto, gestão de riscos do projeto, gestão de aquisições do projeto; Instrução Normativa 04, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do MPOG, de 12 de novembro de 2010. MO Req - JUS (Resolução 91 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 29 de setembro de 2009). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – SAÚDE – CLÍNICA MÉDICA 
Conceitos fundamentais das diversas especialidades clínicas. Ações de vigilância epidemiológica e imunização. 
Doenças infectocontagiosas incluindo dengue/vigilância em Saúde. Noções básicas de urgência/emergência na 
prática médica. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. 
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. 
Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e 
infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa 
gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. 
Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. 
Traumatismo cranioencefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar.Ética médica e 
Bioética. Epidemiologia, fisiologia, diagnóstico, clínica, tratamento, prognóstico e prevenção de doenças: 
Cardiovasculares; Pulmonares; do Sistema Digestivo; Renais; Imunológicas; Reumáticas; Hematológicas; 
Metabólicas e do Sistema Endócrino; Infecciosas e Transmissíveis; Neurológicas. Conhecimentos básicos em 
atendimento de emergência. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – SAÚDE – OFTALMOLOGIA 
Higiene visual. Prevenção de moléstias oculares. Vícios de refração. Epidemiologia: manifestações clínicas, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Astenopia. Ambliopia. Estrabismo. Lentes corretoras: 
diagnóstico e tratamento. Blefarites e ceratoconjuntivites, uveítes, endoftalmites, celulite orbitária, dacriocistite 
crônica e aguda: epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico específico e diferencial. Tratamento e 
profilaxia. Doenças inflamatórias da córnea, ceratites não supurativas, úlceras de córneas não infecciosas. 
Infecções corneanas: epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico específico e diferencial. Tratamento e 
profilaxia. Retinopatia diabética. Catarata: epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico específico e 
diferencial, tratamento e profilaxia. Episclerites e esclerites: epidemiologia, manifestações clínicas, diagnósticos: 
específico e diferencial, tratamento e profilaxia. Glaucoma e hipertensão intraocular. Epidemiologia, 
manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Manifestações oculares da Aids: epidemiologia, manifestações 
clínicas, diagnósticos específico e diferencial, tratamento e profilaxia. Latrogenia Ocular. Traumatismos oculares: 
epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico específico e diferencial, tratamento e profilaxia. Captação de 
órgãos. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – SAÚDE – PSIQUIATRIA 
Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias 
psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, 
delirante persistente, delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno 
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obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social 
e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico, ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. 
Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos 
somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos 
factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 
Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. 
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta 
psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia.  Eletroconvulsoterapia. Reabilitação 
em psiquiatria. Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria. 
Perícia médica: incapacidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva, capacidade laborativa residual. 
Elaboração de parecer de acordo com a legislação vigente.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – SAÚDE – PSICOLOGIA 
Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento. Motivação, aprendizagem, 
comunicação, liderança. O psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o psicólogo e a saúde; o psicólogo e a 
educação; o psicólogo e as instituições sociais e as organizações. Processo de desenvolvimento humano normal 
nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo-emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Processo saúde-doença: doenças crônicas e doenças 
agudas; modelo biomédico e modelo biopsicossocial de saúde. Ações básicas de saúde: promoção; prevenção; 
reabilitação; barreiras e comportamentos de saúde; níveis de atenção à saúde. Fundamentos da psicopatologia 
geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios de 
conduta e da personalidade de forma geral; psicopatologias relacionadas ao trabalho; transtornos de humor; 
transtornos de personalidade; transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas; transtornos 
de ansiedade; transtorno do estresse pós-traumático; transtornos depressivos; transtornos fóbicos; transtornos 
psicossomáticos; transtornos somatoformes; transtornos psicóticos; transtornos de adaptação e transtornos de 
controle de impulsos; DSM-IV (Manual diagnóstico e estatístico  dos transtornos mentais); classificação de 
transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Violência e seus aspectos psicológicos. Aspectos 
psicológicos do processo de saúde no trabalho; Saúde ocupacional: qualidade de vida no trabalho; os vínculos 
nas instituições; LER/DORT; ergonomia; organização do trabalho e saúde do trabalhador; Assédio moral no 
trabalho. Fundamentos e etapas do psicodiagnóstico; métodos e técnicas de Exame Psicológico: origens e sua 
evolução; o uso das técnicas de exame psicológico em diversos contextos; características psicométricas dos 
testes; as técnicas de entrevista psicológica; O Psicodiagnóstico Miocinético; o Teste Palográfico; o Método de 
Rorschach; entrevista clínica; entrevista lúdica; exame do estado mental; avaliação psicodinâmica; avaliação 
neuropsicológica. O conceito de inteligência; os testes de fator G; o teste Stanford-Binet e suas revisões; as 
escalas de Wechsler e suas revisões; escala de Maturidade Mental Colúmbia; baterias de aptidões múltiplas. Os 
inventários psicológicos: características e limitações; a questão da prontidão para leitura e escrita; técnicas de 
avaliação psicomotora; o Teste de Bender e suas adaptações; a Bateria Piaget-Head; a Figura Complexa de 
Rey; técnicas projetivas gráficas: características e principais usos; o Desenho da Figura Humana na avaliação 
intelectual; o Desenho da Figura Humana na avaliação da personalidade; o Teste da Casa, Árvore e Pessoa; o 
Desenho da Família; o Procedimento de Desenhos-Estórias; Técnicas Gráficas Expressivas: características e 
principais usos. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; psicossomática; 
grupos terapêuticos; Repertório básico para intervenção: avaliação do nível funcional e necessidades 
psicossociais do doente; o sistema psiconeuroendocrinológico; adesão ao tratamento; teorias e manejos do 
estresse; teorias e manejo da dor; estilos de enfrentamento; o impacto da doença e da hospitalização sobre o 
doente e a família. Psicoterapias Humanistas: A Psicologia e o Humanismo Moderno, entendido como aquele no 
qual o ser humano é concebido e afirmado como fonte de suas representações e de seus atos, seu fundamento-
sujeito. A Fenomenologia de Husserl, Heidegger e Sartre como método nas psicoterapias existenciais. As 
relações entre metafísica e fenomenologia. O método fenomenológico na Gestalterapia. A ideia de liberdade em 
Sartre como condição de possibilidade nas psicoterapias existenciais. Os conceitos de consideração positiva 
incondicional, empatia e congruência e suas relações com o postulado de tendência atualizante no trabalho 
psicoterapêutico, na Abordagem Centrada na Pessoa. Os princípios psicoterapêuticos da Abordagem Centrada 
na Pessoa e os "grupos de encontro". As técnicas psicoterapêuticas da Gestal-terapia e seu uso na prática 
clínica. Psicanálise: O surgimento da Psicanálise: do método catártico à associação livre. A hipótese do 
inconsciente e o descentramento do sujeito. O princípio de determinação em Psicanálise: determinismo e 
causalidade. As pedras angulares da psicanálise: pressuposto de processos mentais inconscientes, 
reconhecimento do recalque, resistência e transferência, sexualidade e Complexo de Édipo. O discurso teórico 
da Psicanálise: a metapsicologia e os três pontos de vista (tópico, dinâmico e econômico). Investigação e cura 
em Psicanálise. O processo analítico e a questão da linguagem. As teorias psicanalíticas depois de Freud. 
Psicoterapias de orientação psicanalítica: recursos terapêuticos e procedimentos de intervenção. Seleção e 
orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a 
entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração de laudos psicológicos; orientação educacional e 
profissional; Orientação, acompanhamento e readaptação profissionais: avaliação no período de experiência; 
entrevista de acompanhamento; recolocação em outro cargo; readaptação e reabilitação; entrevista de 
desligamento. Avaliação de desempenho: objetivos, métodos e aplicações; principais erros envolvidos na 
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avaliação; implantação e acompanhamento. Treinamento e desenvolvimento de pessoas: papel e objetivos; 
levantamento de necessidades, planejamento, métodos e técnicas, execução e avaliação. Comportamento 
humano nas organizações; dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psicológico. Psicologia dos 
grupos: formas de atendimento grupal na organização pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de 
grupos; grupos operativos; orientação familiar; orientação a grupos sobre dependência e codependência na 
adicção. Área forense: dano psíquico, capacidade civil, definição de guarda e regulamentação de visitas. 
Síndrome de Alienação parental. Falsas Memórias. Maus-tratos e abuso sexual. A ética na prática da psicologia. 
Elaboração de documentos decorrentes de avaliações psicológicas; Resolução CFP.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – SAÚDE – ENFERMAGEM 
Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegurança. Assistência de enfermagem na saúde da 
mulher, do adulto e do idoso. Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência de 
enfermagem em doenças transmissíveis. Notificação Compulsória de Doenças. Programa Nacional de 
Imunizações. Assistência de enfermagem em saúde mental e em droga-adição: tabagismo, alcoolismo e outras 
dependências químicas. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Trabalho em equipe. 
Humanização na assistência. Processo de Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e 
avaliação. Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Decreto 
3.048/1999 da Previdência Social. Benefícios Previdenciários. Acidente do Trabalho; CAT. Enfermagem na 
assistência à saúde do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7); Higiene e 
Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Toxicologia Ambiental e 
Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. Psicopatologia do 
trabalho: organização do trabalho e sofrimento psíquico no trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas 
pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09 (ênfase em 
Programa de Conservação Auditiva), NR-17, NR-32. Ética profissional. Sistematização da assistência de 
enfermagem. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de ANALIST A – COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Comunicação: teorias, conceitos e paradigmas: Teorias da comunicação. Papel social da comunicação: Ética. 
Políticas da Comunicação. Agenda Setting e newsmaking. Comunicação e tecnologia: Globalização da 
comunicação e seus novos paradigmas. A relação entre tecnologia e comunicação social. A comunicação global 
e perspectivas para o século XXI. Massificação versus segmentação dos públicos. Ética da Comunicação. 
Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de interação com cada público específico.  
Comunicação e linguagem: Gramática e ortografia da Língua Portuguesa aplicadas à prática comunicacional. 
Características do discurso nos diferentes meios de comunicação. A edição de texto e a edição de imagens: 
peculiaridades e complementaridades. Especificidades dos meios impressos, eletrônicos e digitais. Comunicação 
e sociedade. Comunicação de massa, cultura e artes. Comunicação, ideologia e poder. Especificidades dos 
veículos de comunicação e seus públicos. Aspectos qualitativos e quantitativos. Estratégias de veiculação. Uso 
das informações e de pesquisas. Interação entre tipo de veiculação e mensagens. Adequação da mensagem ao 
veículo e ao público-alvo. Planejamento estratégico da comunicação: Elaboração do plano de comunicação, 
definição dos instrumentos e estratégias a serem utilizadas, materiais a serem utilizados para divulgação e para 
controle da divulgação. Gestão da Imagem: Noções de Marketing e assessoria de comunicação. 
 
PROVA OBJETIVA – PARA TODOS OS CARGOS DE TÉCNICO  
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (Decreto 6.583/2008). Acentuação gráfica. Homônimos e parônimos. 
Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Advérbios. Conjunções 
coordenativas e subordinativas. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de 
frases corretas e incorretas). Intelecção de texto.  
Raciocínio Lógico-Matemático Matemático:  Matemática: Conjuntos numéricos: racionais e reais - operações, 
propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Conjuntos 
numéricos complexos. Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de 
três (simples e composta). Porcentagem. Juros simples e compostos. Raciocínio Lógico-Matemático: estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações 
das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio 
matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos. 
Legislação Institucional:  A Defensoria Pública na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul. Legislação Institucional: Lei Complementar 80/94, Lei Complementar estadual 9.230/91, Lei 
Complementar Estadual 11.795/2002, Lei Complementar Estadual 13.087/2008, a Lei Estadual 13.821/2011, Lei 
Estadual 13.536/2010 e Lei Complementar Estadual 13.484/2010. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – ADMINISTRATIVA 
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Noções de Direito Administrativo:  Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder 
regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; classificação; 
titularidade; prestação direta e prestação indireta; delegação: concessão, permissão e autorização. Ato 
administrativo: conceito, requisitos e atributos; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: 
administração direta e indireta. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Processo Administrativo: 
princípios; finalidades; princípios específicos; fases. Licitação e Contratos Administrativos. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos; Regime Jurídico (Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 e Lei 
Estadual nº 13.821/2011). Controle da Administração: controle administrativo; controle judicial; controle 
legislativo. Responsabilidade civil do Estado.  
Noções de Direito Constitucional: Constituição: conceito. A Constituição Federal de 1988: princípios 
fundamentais (Arts. 1º a 4º). Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos 
(Art. 5º). Dos direitos sociais (Arts. 6º a 11), da nacionalidade (Arts. 12 e 13), dos direitos políticos (Arts. 14 a 16). 
Da Administração Pública: disposições gerais (Arts. 37 e 38), dos servidores públicos (Arts. 39 a 41). Da 
Organização dos Poderes: do Poder Legislativo (Arts. 44 a 75), do Poder Executivo (Art. 76 a 91), do Poder 
Judiciário (Arts. 92 a 126). Funções Essenciais à Justiça (Arts. 127 a 135).  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – APOIO ESPECIALIZADO – 
EDIFICAÇÃO 
Desenho de arquitetura: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas da ABNT. Leitura e Interpretação de 
desenhos técnicos. Desenho topográfico: leitura e interpretação da planta topográfica. Elementos básicos do 
projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, 
classificação dos compartimentos, vãos, áreas, circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis 
diferentes, orientação e insolação.  Elementos da construção: fundações, estruturas, paredes e revestimentos, 
coberturas. Instalações prediais elétricas, hidráulicas e especiais. Estruturas (concreto, metálica, madeira etc.). 
Alvenarias, coberturas, revestimentos, acabamentos, esquadrias, ferragens; impermeabilização. Materiais, 
máquinas e equipamentos de construção civil. Orçamento de Obras. Conceitos de Higiene e Segurança no 
trabalho. Lei 8.666/1993 (Licitações e Contratos da Administração Pública). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – APOIO ESPECIALIZADO – 
ELETROTÉCNICA  
Circuitos Elétricos em CC e CA. Funcionamento e especificação de dispositivos semicondutores: diodos, 
transistores, optoeletrônicos, tiristores. Circuitos Eletrônicos analógicos: fontes de alimentação, amplificadores, 
multivibradores, transistor como chave e circuitos de controle de potência. Especificações e ampliação de 
circuitos integrados lineares: amplificador operacional regulador de tensão e amplificador de áudio. Circuitos 
combinacionais e sequenciais: implementação com portas lógicas, multiplex e demultiplex, decodificadores, 
registradores e contadores. Arquitetura de microcomputadores e microcontroladores da família 8051: hardware 
básico e linguagem Assembly. Princípios de funcionamento de transformadores e motores de indução. Sistema 
de comunicação: modulação analógica e digital, propagação de onda eletromagnética, linha de transmissão, 
antenas e fibras ópticas. Sistema de controle: função de transferência, controles Pi, PD, PID com amplificador 
operacional. Conhecimentos sobre instalação dos equipamentos/sistemas: no-breaks; estabilizadores; sistema 
de proteção contra incêndio – comando / controle / detecção; acionamento e controle eletrônicos (inversores de 
frequência /soft starter); PLC–controlador lógico programável; rede lógica para computadores; circuito interno de 
TV. Noções de AUTOCAD. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – APOIO ESPECIALIZADO – 
TELECOMUNICAÇÕES 
Telefonia – características técnicas da linha telefônica e instalação de aparelhos telefônicos; tráfego telefônico; 
comutação telefônica; redes telefônicas. Instalação de aparelhos elétricos em geral – instalação de 
computadores, sistemas de ventilação, iluminação, sinalização, calefação e áudio;condições e características da 
rede elétrica; equipamentos de proteção (filtros de linha, estabilizadores de tensão e nobreak). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – APOIO ESPECIALIZADO – 
SEGURANÇA 
Teoria e Normas de Segurança: Noções de Segurança e Vigilância: de autoridades, do patrimônio, de 
documentos e processos. Segurança de dignitários: técnicas, táticas e operacionalização; objeto e modus 
operandi. Noções de Planejamento de Segurança: conceito, princípios, níveis, metodologia, modularidade e 
faseamento, fases do planejamento. Segurança Corporativa Estratégica: Segurança da Gestão das Áreas e 
Instalações. Prevenção contra Incêndio – NR 23. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR 5. 
Equipamento de Proteção Individual – NR 6. Sinalização de Segurança – NR 26. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – APOIO ESPECIALIZADO – 
TRANSPORTE 
Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/1997, seus anexos e seus posteriores 
regulamentos. Direção Defensiva. Direção Ofensiva. Primeiros-socorros. Prevenção contra Incêndio – NR 23. 
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Conhecimentos Elementares de Mecânica de Automóveis: Vistoria Inicial: verificação do nível de óleo, de água, 
de combustível e do líquido de freio, luzes, equipamentos obrigatórios. Identificação de defeitos mecânicos. 
Princípios de funcionamento dos veículos.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – INFORMÁTICA 
Fundamentos de computação; organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador 
(hardware e software); sistemas de entrada e saída; sistemas de numeração e codificação; aritmética 
computacional; princípios de sistemas operacionais; características dos principais processadores do mercado; 
ambientes Windows (XP e Windows 7) e Linux; Internet e Intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados à Internet/Intranet; ferramentas e aplicativos de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; conceitos de protocolos, World Wide Web, organização 
de informação para uso na Internet, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, 
multimídia; acesso à distância a computadores; conceitos de proteção e segurança da informação; 
procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup); conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Instalação de programas e 
periféricos em microcomputadores; principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração 
de material escrito e multimídia; tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gibabit Ethernet; Cabeamento: 
Par trançado sem blindagem - categoria 5E e 6; fibras ópticas; redes sem fio (wireless). Elementos de 
interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores); protocolo 
TCP/IP; serviços de nomes de domínios (DNS); serviço DHCP; serviços HTTP e HTTPS; serviço de 
transferência de mensagens SMTP; proxy. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – para o cargo de TÉCNICO  – SAÚDE – ENFERMAGEM 
Noções gerais de anatomia e fisiologia humanas. Reconhecimento de anatomia topográfica, definição de planos 
e cavidades, reconhecimento dos órgãos e sistemas. Noções de higiene e profilaxia. Medidas de peso e de 
volume. Atendimento de emergência e primeiros socorros. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.” 
 
Os demais itens do Edital nº 01/2012, de 15 de outubro de 2012, permanecem inalterados. 

 
Porto Alegre/RS, 29 de outubro de 2012. 
 
FELIPE KIRCHNER 
Defensor Público 
Presidente da Comissão do Concurso 

 
 
 
 

 


