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fia;  ................................................................................................................................................................... 8 
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nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;  .............................................................................. 36 
Semântica: a significação das palavras no texto;  .......................................................................................... 18 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática 
qualitativa, Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras.  ....................................................... 1 
Geometria básica.  ......................................................................................................................................... 42 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Conceitos básicos do hardware e periféricos de um microcomputador. Browsers Internet Explorer, Firefox. 
Ferramentas e aplicações de informática. Ambientes Windows. Correio eletrônico.  ...................................... 1 
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cos de segurança da informação.  ................................................................................................................. 65 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional.  ...................................................... Pp 1 a 33  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofí-
cios, telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência.  ............... 1 
Noções gerais de relações humanas.  ........................................................................................................... 16 
Conhecimentos gerais das rotinas administrativas, noções de segurança do trabalho.  ............................... 18 
Noções básicas de informática: Vide Informática na parte de Conhecimentos Gerais 
Orçamento Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais, Princí-
pios Orçamentários (programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio)/ 
Despesa Pública, conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária), Classifica-
ção econômica,  ............................................................................................................................................. 45 
Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação), Das dispensas e inexigibilidades de licitação, Empenho 
(ordinário ou normal, por estimativa, global e contábil do empenho), Liquidação, Pagamento.  .................... 69 
Noções de Direito Público. Lei Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Federal nº 8.027, 
de 12 de abril de 1990 – Código de Ética dos Servidores Públicos, 91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


