Concurso Público para cargos de provimento efetivo do Quadro Próprio da
Câmara Municipal de Quitandinha
Edital nº 001/2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA
LÍNGUA PORTUGUESA – Nível Fundamental, Médio e Superior.
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, mostrando o domínio que
se espera de quem já concluiu o ensino médio, bem como avaliar a capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre
fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre eles, mostrando domínio da língua padrão escrita.
MATEMÁTICA – Nível Fundamental e Médio
Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de
medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do
1º grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2ª grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações
métricas no triângulo retângulo; Perímetro e área de figuras planas; Leitura e interpretação de dados em tabelas, gráficos de
barras e setores (problemas); média aritmética; problemas de contagem.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Conhecimento Específico (Nível Médio)
PROGRAMA
1.
O código de classificação de documentos de arquivo: definições e conceitos.
2.
Tabela de temporalidade: configuração da tabela, metodologia para elaboração.
3.
Aplicação da tabela em todas as fases. Rotinas para destinação dos documentos em todas as fases.
4.
Noções Gerais de Comunicação Empresarial: Comunicação no ambiente de trabalho. Documentos coorporativos.
Comunicação via internet e suas aplicabilidades. Comunicação departamental.
5.
Redação Oficial: conceituação, objetivos, características textuais, adequação linguística.
6.
Tipos de Documentos Oficiais.
7.
Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para as versões do Windows 7, 8 ou 10.
8.
Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 10.
9.
Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as versões do Windows 7, 8
ou 10.
10.
Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word (versões 2007, 2010 ou 2013).
11.
Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel (versões
2007, 2010 ou 2013).
12.
Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos.
13.
Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 ou 10).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
2.
3.

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
BRASIL. Arquivo Nacional. Conselho Nacional de Arquivos Classificação, temporalidade e destinação de
documentos de arquivo; relativos às atividades-meio da administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,
2001. Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
POLÔNIO, Carlos. Comunicação Empresarial. Recife: Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco. 2013.
Disponível em:
https://sisacad.educacao.pe.gov.br/bibliotecavirtual/bibliotecavirtual/texto/CadernodeRHComunica_C_eoEmpresarialRDDI.pdf
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CONTADOR – Conhecimento Específico (Nível Superior)
PROGRAMA
CONTABILIDADE PÚBLICA
1.
Orçamento Público.
2.
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3.
Lei Orçamentária Anual.
4.
Plano Plurianual.
5.
Receitas e Despesas Públicas.
6.
Controle Interno e Externo.
7.
Escrituração.
8.
Demonstrações Contábeis: elaboração, estrutura e análise.
9.
A Lei Federal nº 4.320/64 atualizada. Lei nº 8.666/93 atualizada. Lei Complementar nº 101/2000 atualizada.
10.
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
CONTABILIDADE GERAL
1.
Contabilidade: conceito, objetivo, finalidades, campo de aplicação.
2.
Patrimônio: conceito, composição, aspectos qualitativos e quantitativos.
3.
Escrituração e Livros de escrituração: diário e razão.
4.
Princípios de Contabilidade.
5.
Normas Brasileiras de Contabilidade.
6.
Estrutura e elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com a legislação vigente e o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis.
7.
Depreciação, amortização e exaustão: conceitos, métodos e critérios de cálculo e contabilização.
8.
Apuração do Resultado. Receitas e despesas.
9.
Notas Explicativas às demonstrações contábeis.
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1.
Análise sob os aspectos horizontal e vertical.
2.
Índices e coeficientes financeiros, patrimoniais, de estrutura e econômicos.
CUSTOS
1.
Noções gerais de contabilidade de custos.
2.
Classificação dos Custos.
3.
Custos com materiais.
4.
Custos com mão de obra.
5.
Métodos de custeio.
6.
Sistemas de custeio.
7.
Análise das relações custo/volume/lucro.
8.
Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
2.
3.
4.

Equipe Professores FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; Santos, A. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as
Sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras. FIPECAFI. 1ª. Ed. São Paulo. Editora Atlas, 2010.
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível no link:
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8666compilado.htm
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível no link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
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5.
6.
7.
8.
9.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 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. Disponível no link:
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4320.htm
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Exercício 2017. Disponível no link:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/manuais-de-contabilidade
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
NETO, Alexandre Assaf. Finanças Corporativas e Valor.7ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova contabilidade pública. 8ª.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.

TÉCNICO LEGISLATIVO – Conhecimento Específico (Nível Superior)
PROGRAMA
1.
Planejamento: noções gerais sobre planejamento e seus tipos.
2.
Princípios da Administração Pública.
3.
O código de classificação de documentos de arquivo: definições e conceitos.
4.
Tabela de temporalidade: configuração da tabela, metodologia para elaboração.
5.
Aplicação da tabela em todas as fases. Rotinas para destinação dos documentos em todas as fases.
6.
Noções Gerais de Comunicação Empresarial: Comunicação no ambiente de trabalho. Documentos coorporativos.
Comunicação via internet e suas aplicabilidades. Comunicação departamental.
7.
Redação Oficial: conceituação, objetivos, características textuais, adequação linguística.
8.
Tipos de Documentos Oficiais.
9.
Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para as versões do Windows 7, 8 ou 10.
10. Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 10.
11. Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as versões do Windows 7, 8
ou 10.
12. Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word (versões 2007, 2010 ou 2013).
13. Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel (versões
2007, 2010 ou 2013).
14. Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos.
15. Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 ou 10).
16. Lei Orgânica de Quitandinha:
16.1
Da organização político administrativa – artigos 1º a 4º
16.2
Da administração pública municipal – artigos 16º a 19º
16.3
Dos servidores públicos municipais – artigos 20º a 25º
16.4
Do poder legislativo – artigos 26º a 55º
16.5
Lei Orgânica, artigos 74 e 75, seus incisos e parágrafos.
17. Regimento Interno da Câmara Municipal de Quitandinha:
17.1
Das funções – artigos 1º a 3º
17.2
Da formação – artigos 14º a 17º
17.3
Das atribuições do plenário – artigos 44º e 45º
17.4
Disposições gerais – artigos 46º e 47º
17.5
Regimento Interno, artigos 34, inciso I e 45, inciso III,
18. Constituição Federal
18.1
Dos princípios fundamentais, dos direitos individuais e coletivos e dos direitos sociais – artigos 1º a 11º
18.2
Da organização do Estado – artigos 18º e 19º.
18.3
Dos municípios – artigos 29º a 31º
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
2.

Manual de Redação da Presidência da República – Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
Administração geral e pública. Série Provas e Concursos. Idalberto Chiavenato. 2ª edição. - Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
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3.
4.

BRASIL. Arquivo Nacional. Conselho Nacional de Arquivos Classificação, temporalidade e destinação de
documentos de arquivo; relativos às atividades-meio da administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,
2001. Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf
POLÔNIO, Carlos. Comunicação Empresarial. Recife: Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco. 2013.
Disponível em:
https://sisacad.educacao.pe.gov.br/bibliotecavirtual/bibliotecavirtual/texto/CadernodeRHComunica_C_eoEmpresarialRDDI.
pdf

ADVOGADO – Conhecimento Específico (Nível Superior)
PROGRAMA
DIREITO ADMINISTRATIVO - Conceito, objeto, fontes. Regime jurídico-administrativo, princípios. Administração Pública: conceito,
classificação, princípios, descentralização e desconcentração, Administração Direta e Indireta, entidades do Terceiro Setor. Órgão
público: conceito, classificação, competências públicas. Servidor Público: cargo, formas de provimento, funções, atribuições,
concurso público, acumulação, estabilidade, aposentadoria, sistema constitucional de remuneração, responsabilidade. Atos
administrativos: conceitos, requisitos, elementos, pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e
convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato administrativo nulo e anulável. Processo administrativo: Lei Federal nº 9.784/99.
Poderes da Administração Pública: poder disciplinar, poder de polícia, polícia judiciária e polícia administrativa. Principais setores
de atuação da polícia administrativa. Serviços públicos: conceito, concessão, permissão, autorização e delegação. Licitação (Lei nº
8.666/93: conceito, natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade). Pregão: Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 5.450/05. Contratos administrativos: conceito, equilíbrio econômico financeiro, convênios e consórcios. Bens
públicos: conceito, classificação, regime jurídico, uso comum, especial e privativo. Responsabilidade civil do Estado. Controle da
Administração Pública. Improbidade Administrativa. Resolução CNJ nº 230, de 22 de junho de 2016 e Estatuto da Pessoa com
Deficiência – Lei nº 13.146/2015. Parcerias na Administração Pública.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Direito Civil: Das pessoas físicas ou naturais: início e extinção. Personalidade jurídica.
Capacidade civil. Emancipação. Dos direitos da personalidade. Das pessoas jurídicas: do domicílio. Dos bens. Fatos e atos jurídicos.
Teoria geral dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Dos atos ilícitos. Do abuso do direito. Do direito das obrigações. Das
modalidades das obrigações. Da transmissão das obrigações. Da extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações.
Dos contratos. Teoria geral dos contratos. Noção de contrato. Elementos dos contratos. Princípios contratuais. Contratos em
Espécie. Compra e Venda. Locação. Doação. Mandato. Transporte. Da responsabilidade civil. Pressupostos. Conduta. Nexo causal.
Dano. Dano material. Dano moral: espécies. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva. Cláusula geral de
responsabilidade civil objetiva. Do direito das coisas. Da posse. Posse e detenção. Classificação da posse. Composse. Aquisição,
sucessão e perda da posse. Aquisição e perda da propriedade. Dos direitos de vizinhança; do condomínio. Do direito real de
servidão. Do usufruto. Do uso. Da habitação. Do direito de família. Do casamento. Das relações de parentesco. Do regime de bens
entre os cônjuges. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Dos alimentos. Do bem de família. Da união estável.
Das relações homoafetivas e seus efeitos jurídicos. Da tutela e da curatela. Do direito das sucessões. Da sucessão em geral.
Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Do inventário e da partilha. Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, medidas de proteção, perda e suspensão do poder familiar, destituição
de tutela, colocação em família substituta. Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Normas processuais civis. Direitos
processuais fundamentais. Disposições finais e transitórias do CPC/2015. Política de tratamento adequado de conflitos jurídicos.
Negociação, mediação, conciliação. Equivalentes jurisdicionais. Teoria dos fatos jurídicos processuais. Função jurisdicional. Teoria
e direito da ação. Pressupostos processuais. Competência. Sujeitos do processo. Deveres e responsabilidade por dano processual.
Despesas processuais e honorários advocatícios. Gratuidade de justiça. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Intervenções
anômalas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Amicus Curiae. Juiz. Poderes, deveres e responsabilidade do
juiz. Impedimentos e suspeição. Auxiliares da justiça. Funções essenciais à Justiça. Atos processuais. Processo eletrônico. Tempo
e lugar dos atos processuais. Prazos. Comunicações. Citação. Cartas. Intimações. Nulidades. Preclusão. Cognição. Tutela
Provisória. Tutela provisória contra a Fazenda Pública. Formação, suspensão do processo e extinção do processo. Alienação da
coisa ou do direito litigioso. Modelos de organização processual. Processo e procedimento. Procedimento comum e procedimentos
especiais. Petição inicial. Requisitos. Pedido. Valor da causa. Improcedência liminar. Ampliação, redução e alteração da demanda.
Audiência de conciliação ou de mediação. Teoria da exceção. Respostas do réu. Providências preliminares. Revelia. Fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Fatos supervenientes. Alegações do réu. Julgamento conforme o estado
do processo. Extinção do processo. Julgamento antecipado do mérito, total e parcial. Saneamento e organização do processo.
Provas. Teoria geral do direito probatório. Provas em espécie. Decisão judicial. Precedentes judiciais. Coisa julgada. Ordem dos
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processos nos Tribunais. Remessa necessária. Teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Ações de competência originária
dos Tribunais. Ação rescisória. Ação de nulidade/inexistência da sentença. Reclamação. Incidentes de competência originária dos
Tribunais. Microssistema de julgamento de casos repetitivos. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Incidente de
assunção de competência. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Suspensão de decisão judicial. Execução. Teoria geral
da execução. Tutela jurisdicional executiva. Demanda executiva. Liquidação. Título executivo. Responsabilidade patrimonial.
Fraudes na execução. Diversas espécies de execução. Defesas na execução. Penhora, depósito e avaliação. Expropriação e
satisfação. Suspensão e extinção da execução. Procedimentos especiais do CPC. Procedimentos de jurisdição voluntária.
Procedimentos especiais em legislação extravagante. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção,
ação civil pública. Lei nº 8.078/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. Execução Fiscal. Estatuto da Igualdade Racial. Estatuto
do Idoso. Processo coletivo. Microssistema processual coletivo. Situações jurídicas coletivas. Normas fundamentais. Aspectos
procedimentais específicos. Decisão estrutural. Coisa julgada. Liquidação e execução. Processo coletivo passivo.
DIREITO CONSTITUCIONAL - Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações; supremacia da Constituição;
aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação constitucional. Poder Constituinte: originário e derivado. Princípios
fundamentais. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos
políticos; partidos políticos. Organização do Estado: organização político-administrativa: União; Estados federados; Municípios;
Distrito Federal; Territórios; intervenção. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos; militares dos estados, do
Distrito Federal e dos Territórios. Organização dos Poderes no Estado: Poder Legislativo: estrutura, funcionamento e competências;
Comissões Parlamentares de Inquérito; Tribunal de Contas do Estado: composição e competência. Processo legislativo; Poder
Executivo: Presidente da República: atribuições, prerrogativas e responsabilidades; Ministros de Estado; Conselho da República e
de Defesa Nacional. Poder Judiciário: disposições gerais; órgãos do Poder Judiciário: organização e competências; Conselho
Nacional de Justiça (CNJ); funções essenciais à justiça: Súmula Vinculante; Ministério Público: princípios, garantias, vedações,
organização e competências; Advocacia Pública: Advocacia e Defensoria Pública; controle de constitucionalidade: sistemas gerais
e sistema brasileiro; Controle incidental ou concreto; Controle abstrato de constitucionalidade; Ação Declaratória de
Constitucionalidade; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; Ação Direta de
Inconstitucionalidade por omissão; Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva; controle de constitucionalidade pelos Tribunais
de Justiça. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Ordem social.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - Direito Penal: Princípios aplicáveis ao Direito Penal. Interpretação da Lei Penal.
Analogia. Aplicação da lei penal. A lei penal no tempo e no espaço. Tempo e lugar do crime. Lei penal excepcional, especial e
temporária. Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Conflito aparente de normas penais. Crime: classificação, espécies e
teorias. O fato típico e seus elementos. Relação de causalidade, superveniência de causa independente e relevância da omissão.
Do crime consumado e tentado. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Crime impossível. Dos
crimes dolosos, culposos e preterdolosos. Agravação pelo resultado. Erro: espécie de erros e consequências. Concurso de pessoas.
Ilicitude. Causas de exclusão da ilicitude. Culpabilidade: teorias, elementos e causas de exclusão. Penas: espécie, cominação,
aplicação, suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação, reabilitação, execução das penas em
espécie e incidentes de execução. Medidas de segurança. Concurso de crimes. Efeitos da condenação. Ação Penal. Causas de
extinção da punibilidade. Crimes em espécie: contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a família,
contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública, contra a Administração Pública. Lei nº 8.072/1990. Lei nº
9.455/1997 (crimes de tortura). Lei nº 12.850/13 (crime organizado). Lei nº 9.503/97 (crimes de trânsito). Lei n. 11.343/06 (Lei
Antidrogas). Lei nº 4.898/65 (abuso de autoridade). Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da
Penha). Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Direito Processual Penal: princípios processuais penais.
Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal. Do Processo em Geral. Aplicação e interpretação da lei
processual penal. Do inquérito policial. Da Ação Penal. Denúncia e queixa. Ações penais públicas e privadas e suas características.
Atos processuais – forma, lugar, tempo (prazos e respectiva contagem). Citações, notificações e intimações. Mandados.
Competência – conceito, competência (por distribuição, conexão, continência, compensação, suspeição, prevenção – hipóteses de
ocorrência). Foro por prerrogativa de função. Competência dos Tribunais Superiores. Questões e Processos Incidentes. Da Prova.
Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado, do Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça. Impedimentos e suspeições.
Prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária (Lei nº 7.960/89).
Despachos, decisões e sentença. Dos processos em espécie: procedimento comum, procedimento de processos de competência
do Tribunal do Júri, procedimento previsto na Lei nº 11.340/06, procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e procedimento previsto
na Lei nº 11.343/06. Processo e Julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Das nulidades e recursos
em geral. Ações autônomas. Habeas corpus – conceito, espécies, distribuição no horário de expediente e no plantão. Revisão
criminal. Execução. Lei nº 12.850/13.
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DIREITO TRIBUTÁRIO - Competência Tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Imunidades. Princípios
Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência da União. Tributos de Competência
dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Simples Nacional. Legislação Tributária. Constituição. Emendas à
Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis Delegadas. Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos.
Resoluções. Decretos Legislativos Convênios Normas Complementares. Código Tributário Nacional – CTN. Vigência da Legislação
Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e
Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio
Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros.
Responsabilidade por Infrações. Crédito Tributário. Conceito. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de
Lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do
Crédito Tributário. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.
DIREITO AMBIENTAL - Direito Ambiental Constitucional: meio ambiente como direito fundamental; Art. 225 da Constituição Federal
de 1988; sustentabilidade, processos ecológicos essenciais, espécies, ecossistemas, biodiversidade; federalismo e meio ambiente:
sistemas de competência dos entes federados; competências administrativa, legislativa e jurisdicional; deveres genéricos e
específicos em relação ao meio ambiente; tutela extrajudicial do meio ambiente; tutela judicial do meio ambiente — ação civil pública,
ação penal pública, mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental; prescrição —;
função socioambiental da propriedade. Conceito de meio ambiente, bens ambientais e seus desdobramentos: meio ambiente
natural, artificial, cultural e do trabalho. Princípios de direito ambiental: prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador,
cooperação, informação, participação, solidariedade intergeracional; princípios da tutela do patrimônio cultural: cooperação,
solidariedade, participação e informação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível com a natureza do bem, prómonumento, valorização sustentável. Política Nacional de Meio Ambiente: objetivos; instrumentos de proteção (técnicos e
econômicos); Espaços territoriais especialmente protegidos: áreas de preservação permanente e reserva legal; SNUC (Lei nº
9.985/00 e suas alterações): tipos de unidades, objetivos e categorias. Política urbana: diretrizes, instrumentos e competência;
artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988; Lei nº 10.257/01 e suas alterações. Responsabilidade ambiental: administrativa,
civil e penal; dano ambiental; poluição e poluidor; papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente; crimes ambientais:
espécies e sanções penais; Lei nº 9.605/98 e suas alterações. Direito Urbanístico.
DIREITO DO CONSUMIDOR - Evolução do movimento consumerista. A tutela do consumidor da Constituição Federal de 1988. Do
Código de Defesa do Consumidor. Da Política Nacional de Relações de Consumo. Princípios da Política Nacional de Relações de
Consumo e os instrumentos para sua execução. Da relação jurídica de consumo: consumidor, fornecedor, produtos e serviços. Do
consumidor por equiparação. Dos direitos básicos do consumidor. Da qualidade de produtos e serviços. Da prevenção e da
reparação dos danos. Da proteção à saúde e à segurança do consumidor e da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.
Responsabilidade civil dos profissionais liberais. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Da decadência e da
prescrição. Da desconsideração de personalidade jurídica. Das práticas comerciais. Oferta e publicidade. Práticas abusivas.
Cobrança de dívidas. Dos bancos de dados e cadastros dos consumidores. Dos contratos no CDC. A nova teoria contratual. Da
proteção contratual. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão. Contratos bancários. Contrato de transporte. Contrato de seguro.
Planos de saúde. Das sanções administrativas. Da defesa do consumidor em juízo. Da tutela coletiva e da tutela individual do
consumidor.
DIREITO ELEITORAL - Conceito e fontes. Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos (nacionalidade, elegibilidade e
partidos políticos) de que trata o Capítulo IV do Título I da Constituição Federal de 1988, artigos 14 a 17. Lei nº 4.737/65 (Código
Eleitoral) e alterações posteriores. Organização da Justiça Eleitoral: composição e competências. Ministério Público Eleitoral:
atribuições. Alistamento eleitoral: Lei nº 4.737/65 e suas alterações; Lei nº 6.996/82 e suas alterações; Lei nº 7.444/85; Resolução
TSE nº 21.538/03; ato e efeitos da inscrição; segunda via; transferência e encerramento; delegados partidários perante o
alistamento; cancelamento e exclusão de eleitor; revisão e correição eleitorais. Domicílio eleitoral. Elegibilidade: conceito e
condições; inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/90 e alterações posteriores); fatos geradores de inelegibilidade;
incompatibilidades, prazos e suspensão por decisão judicial dos efeitos da inelegibilidade. Impugnação de registro de candidatura:
competência para julgamento, procedimentos, prazos e efeitos recursais no âmbito da Lei Complementar nº 64/90 e alterações
posteriores. Partidos políticos (Constituição Federal, Código Eleitoral, Lei nº 9.096/95 e alterações posteriores): conceituação,
destinação, liberdade e autonomia partidárias, natureza jurídica, criação e registro, caráter nacional, funcionamento parlamentar,
programa, estatuto, filiação, fidelidade e disciplina partidárias, fusão, incorporação e extinção, finanças e contabilidade, prestação
de contas e sanções dela decorrentes, fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à televisão, propaganda partidária. Eleições
(Código Eleitoral, Lei nº 9.504/97 e alterações posteriores); sistema eleitoral: princípio majoritário e proporcional, representação
proporcional; disposições gerais; coligações; convenções para escolha de candidatos; registro de candidatura: pedido, substituição,
cancelamento, impugnação no âmbito da Lei nº 9.504/97 e alterações posteriores; homonímia; numeração atribuída aos candidatos;
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arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais: vedações inerentes e sanções; prestação de contas de campanha;
pesquisas e testes pré-eleitorais; propaganda eleitoral em geral; propaganda na imprensa escrita, no rádio, na televisão, na Internet
e por outros meios (Código Eleitoral, Lei nº 9.504/97 e alterações posteriores); direito de resposta; condutas vedadas em campanhas
eleitorais; propaganda eleitoral extemporânea e propaganda irregular (multa); representação por conduta vedada (Lei nº 9.504/97
e alterações posteriores); atos preparatórios da votação; seções eleitorais; mesas receptoras; fiscalização das eleições; material
para votação; lugares da votação; polícia dos trabalhos eleitorais; início da votação; o ato de votar; encerramento da votação; órgãos
apuradores; apuração nas juntas eleitorais, nos tribunais regionais e no Tribunal Superior; sistema eletrônico de votação e da
totalização dos votos; impugnações e recursos; diplomação dos eleitos: natureza jurídica, competência para diplomar e fiscalização;
nulidades da votação; voto no exterior; garantias eleitorais; recursos eleitorais em geral: cabimento, pressupostos de
admissibilidade, processamento, efeitos e prazos; recursos perante juntas e juízos eleitorais, tribunais regionais e Tribunal Superior;
disposições finais da Lei nº 9.504/97 e alterações posteriores; dever eleitoral (voto): sanções ao inadimplemento, isenção,
justificação pelo não comparecimento à eleição; sistema eletrônico de votação; privilégios e garantias eleitorais (aspectos gerais,
liberdade no exercício do sufrágio, fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais
— Lei nº 6.091/74 e alterações posteriores); abuso de poder e corrupção no processo eleitoral: investigação judicial eleitoral (Lei
Complementar nº 64/90 e alterações posteriores); representação por captação ilícita de sufrágio (Art. 41-A da Lei nº 9.504/97);
recurso contra a expedição de diploma; ação de impugnação de mandato eletivo. Crimes eleitorais: normas gerais; crimes eleitorais
previstos no Código Eleitoral, na Lei Complementar nº 64/1990 e na Lei nº 9.504/97; processo penal eleitoral: ação penal,
competência em matéria criminal eleitoral, rito processual penal eleitoral com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal;
Lei da Minirreforma Eleitoral (Lei nº 11.300/06). Lei nº 12.034/09. Lei nº 13.165/15.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Seguridade Social na Constituição. Regimes previdenciários. Princípios Constitucionais da
Previdência Social. Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos. Contagem recíproca. Compensação entre os
regimes. Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005; regras de transição. Lei Complementar nº 108/2001. Lei
Complementar nº 109/2001. Lei Federal nº 9.717/1998 e alterações. Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e
pensões dos militares e servidores públicos civis. Lei Federal nº 8.212/1991 e suas alterações. Lei Federal 8.213/1991 e suas
alterações. Lei Federal nº 9.796/1999 e suas alterações. Lei Federal nº 10.887/2004 e suas alterações.
DIREITO DO TRABALHO - Princípios e fontes do direito do trabalho. Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.o da
Constituição Federal de 1988). Relação de trabalho e relação de emprego: requisitos e distinção; relações de trabalho lato sensu
(trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso). Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: empregado e empregador
(conceito e caracterização); poderes do empregador no contrato de trabalho. Grupo econômico; sucessão de empregadores;
responsabilidade solidária. Contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Alteração do contrato de
trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção.
Rescisão do contrato de trabalho: justa causa; rescisão indireta; dispensa arbitrária; culpa recíproca; indenização. Aviso prévio.
Estabilidade e garantias provisórias de emprego: formas de estabilidade; despedida e reintegração de empregado estável. Duração
do trabalho; jornada de trabalho; períodos de descanso; intervalo para repouso e alimentação; descanso semanal remunerado;
trabalho noturno e trabalho extraordinário; sistema de compensação de horas. Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Férias:
direito a férias e sua duração; concessão e época das férias; remuneração e abono de férias. Salário e remuneração: conceito e
distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Equiparação
salarial; princípio da igualdade de salário; desvio de função. FGTS. Prescrição e decadência. Segurança e medicina no trabalho:
CIPA; atividades insalubres ou perigosas. Proteção ao trabalho do menor. Proteção ao trabalho da mulher; estabilidade da gestante;
licença-maternidade. Direito coletivo do trabalho: liberdade sindical (Convenção n.o 87 da OIT); organização sindical; conceito de
categoria; categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. Direito de greve e serviços essenciais. Renúncia e
transação. Inovações da Reforma Trabalhista. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1. Procedimentos nos dissídios
individuais: reclamação; jus postulandi; revelia; exceções; contestação; reconvenção; partes e procuradores; audiência; conciliação;
instrução e julgamento; justiça gratuita. Provas no processo do trabalho: interrogatórios; confissão e conseqüências; documentos;
oportunidade de juntada; prova técnica; sistemática da realização das perícias; testemunhas. Recursos no processo do trabalho:
disposições gerais: efeitos suspensivo e devolutivo; recursos no processo de cognição; recursos no processo de execução.
Processos de execução: liquidação; modalidades da execução; embargos do executado; impugnação do exeqüente. Jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho: sumulas e orientações jurisprudenciais. Prescrição e decadência no processo do trabalho.
Competência da justiça do trabalho. Ação rescisória no processo do trabalho. Mandado de segurança: cabimento no processo do
trabalho. Dissídios coletivos. Súmulas dos Tribunais Superiores.
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