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LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
3 Domínio da ortografia oficial. 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de 

referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de 
sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 

5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de 
palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego 
dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal 
e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes 
átonos. 

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 
Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura 
de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros 
e níveis de formalidade.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 
2 Edição de textos, planilhas e apresentações (pacotes Microsoft Office e LibreOffice). 
3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio 
eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa 
na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na nuvem 
(cloud computing). 

4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas 
e programas.

5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus, 
worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-
spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na 
nuvem (cloud storage). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1 Estruturas lógicas.
2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 

Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos.
4 Lógica de primeira ordem.
5 Princípios de contagem e probabilidade.
6 Operações com conjuntos.
7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 

ATUALIDADES

1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como, política, economia, 
educação, saúde, energia, relações internacionais, agronegócio, saneamento, 
meio ambiente, desenvolvimento sustentável, aspectos socioeconômicos, 
educação ambiental e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

CRIMINALÍSTICA

1 Noções de criminalística: conceito e objetivos.
2 Doutrina criminalística: postulados e princípios.
3 Áreas de atuação da criminalística.
4 Prova: conceito e objeto da prova. 4.1 Tipos de prova: prova confessional, prova 

testemunhal, prova documental e prova pericial. 4.2 Formas da prova: forma 
direta e indireta.

5 Perícia: definição, requisição e prazos.
6 Corpo de delito.
7 Exame de corpo de delito e outras perícias previstas no Código de Processo Penal. 
8 Vestígios de interesse forense e suas classificações. 
9 Peritos. 
10 Documentos criminalísticos. 
11 Cadeia de custódia de vestígios. 
12 Locais de crime: definição e classificação. 
13 Isolamento e preservação de locais de crime. 
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NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

1 Conceito, importância e divisões da medicina legal.
2 Documentos médico-legais: conteúdo e importância.
3 Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 3.1 Principais 

métodos de identificação.
4 Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos.
5 Traumatologia forense. 5.1 Energia de ordem física. 5.2 Energia de ordem mecânica. 

5.3 Energia de ordem físico-química.
6 Tanatologia forense: causas jurídicas da morte, diagnóstico de realidade da 

morte. 6.1 Morte natural e morte violenta. 6.2 Fenômenos cadavéricos. 6.3 
Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 6.4 Destinos do cadáver. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1 Princípios.
2 Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar 

do crime. 2.3 Lei penal excepcional, especial e temporária. 2.4 Territorialidade e 
extraterritorialidade da lei penal. 2.5 Pena cumprida no estrangeiro. 2.6 Eficácia 
da sentença estrangeira. 2.7 Contagem de prazo. 2.8 Frações não computáveis 
da pena. 2.9 Interpretação da lei penal. 2.10 Analogia. 2.11 Irretroatividade da lei 
penal. 2.12 Conflito aparente de normas penais.

3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Pena da 
tentativa. 3.3 Concurso de crimes. 3.4 Ilicitude e causas de exclusão. 3.5 Excesso 
punível. 3.6 Culpabilidade. 3.6.1 Elementos e causas de exclusão.

4 Imputabilidade penal.
5 Concurso de pessoas.
6 Crimes contra a pessoa.
7 Crimes contra o patrimônio. 
8 Crimes contra a fé pública. 
9 Crimes contra a administração pública. 
10 Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 
11 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal.
2 Inquérito policial.
3 Ação penal.
4 Competência.
5 Prova. 5.1 Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996).
6 Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos 

de terceiros.
7 Prisão e liberdade provisória. 
8 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
9 Habeas corpus e seu processo. 
10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1 Estado, governo e administração pública. 1.1 Conceitos, elementos, poderes, 
natureza, fins e princípios.

2 Direito administrativo. 2.1 Conceito, fontes e princípios.
3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 3.2 

Invalidação, anulação e revogação. 3.3 Prescrição.
4 Agentes administrativos. 4.1 Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e 

deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo. 
4.3.1 Conceito, princípios, fases e modalidades.

5 Poderes da administração. 5.1 Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 
regulamentar e de polícia.

6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração. 
6.1.1 Evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e uso 
e abuso de poder.

7 Serviços públicos. 7.1 Conceito, classificação, regulamentação, formas e 
competência de prestação. 

8 Organização administrativa. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. 8.2 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

9 Controle e responsabilização da administração. 9.1 Controle administrativo. 9.2 
Controle judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilidade civil do Estado. 

10 Licitações e contratos administrativos. 10.1 Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021. 
11 Lei nº 9.784/1999 (regula o processo administrativo no âmbito da administração 

pública). 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais.
2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida 

e limitada. 2.2 Normas programáticas.
3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, 

direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
4 Organização político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União, 

estados, Distrito Federal, municípios e territórios.
5 Poder Executivo. 5.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.
6 Poder Legislativo. 6.1 Estrutura. 6.2 Funcionamento e atribuições. 6.3 Processo 

legislativo. 6.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 6.5 Comissões 
parlamentares de inquérito.

7 Poder Judiciário. 7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do Poder Judiciário. 7.2.1 
Organização e competências, Conselho Nacional de Justiça. 7.2.1.1 Composição 
e competências. 

8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público, Advocacia Pública. 8.2 
Defensoria Pública.

CONTABILIDADE GERAL

1 Lei nº 6.404/1976 e legislação complementar.
2 Lei nº 11.638/2007 e legislação complementar. 
3 Lei nº 11.941/2009 e legislação complementar.
 4 Lei nº 12.249/2010 e legislação complementar. 
5 Lei nº 12.973/2014 e legislação complementar. 
6 Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). 
7 Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos 

pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
7.1 Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). 7.2 Balanço 
patrimonial. 7.3 Demonstração do resultado do exercício. 7.4 Demonstração 
do valor adicionado. 7.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
7.6 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 7.7 Demonstração do 
Resultado Abrangente. 7.8 Notas Explicativas. 

8 Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro. 

9 Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa: conteúdo, classificação e critérios 
de avaliação. 
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10 Contas a receber: conceito, conteúdo e critérios contábeis. 
11 Estoques: conceito, conteúdo e classificação. 11.1 Critérios de avaliação de 

estoques. 
12 Despesas antecipadas: conceito, conteúdo, classificação e critérios de avaliação. 
13 Realizável a longo prazo (não circulante): conceito e classificação. 13.1 Ajuste a 

valor presente: cálculo e contabilização de contas ativas e passivas. 
14 Instrumentos financeiros: aspectos conceituais, reconhecimento, mensuração 

e evidenciação. 14.1 Recuperabilidade de instrumentos financeiros. 14.2 
Contabilidade de hedge. 

15 Mensuração do valor justo. 15.1 Definição de valor justo. 15.2 Valor justo: aplicação 
para ativos, passivos e instrumentos patrimoniais. 15.3 Técnicas de avaliação do 
valor justo. 

16 Propriedades para investimento: conceito, reconhecimento, mensuração e 
apresentação. 

17 Contabilização de investimentos em coligadas e controladas. 17.1 Goodwill. 
18 Ativo imobilizado: conceituação, classificação e conteúdos das contas. 18.1 

Critérios de avaliação e mensuração do ativo imobilizado. 18.2 Depreciação, 
exaustão e amortização. 

19 Ativos intangíveis: aspectos conceituais, definição, reconhecimento e 
mensuração. 19.1 Goodwill. 

20 Redução ao valor recuperável de ativos: definições, identificação, reconhecimento, 
mensuração e divulgação. 

21 Passivo exigível: conceitos gerais, avaliação, reconhecimento, mensuração e 
conteúdo do passivo.

22 Fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações. 
23 Empréstimos e financiamentos, debêntures e outros títulos de dívida. 
24 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 
25 Patrimônio líquido. 25.1 Capital Social. 25.2 Reservas de capital. 25.3 Ajustes de 

avaliação patrimonial. 25.4 Reservas de lucros. 25.5 Ações em tesouraria. 25.6 
Prejuízos acumulados. 25.7 Dividendos. 25.8 Juros sobre o capital próprio. 

26 Arrendamento mercantil: conceito, contabilização, reconhecimento, mensuração 
e apresentação. 26.1 Transação de venda e leaseback. 

27 Combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão. 
28 Concessões: reconhecimento, mensuração e divulgação. 
29 Políticas contábeis, mudança de estimativas, retificação de erros e eventos 

subsequentes. 
30 Receitas de vendas de produtos e serviços. 30.1 Conceitos e mensuração da 

receita e o momento de seu reconhecimento. 30.2 Deduções das vendas. 
31 Custo das mercadorias e dos produtos vendidos e dos serviços prestados. 31.1 

Custeio real por absorção. 31.2 Custeio direto (ou custeio variável). 31.3 Custo 
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padrão. 31.4 Custeio baseado em atividades. 31.5 RKW. 31.6 Custos para tomada 
de decisões.

 31.7 Sistemas de custos e informações gerenciais. 31.8 Estudo da relação custo 
versus volume versus lucro. 

32 Despesas e outros resultados das operações continuadas. 
33 Transações entre partes relacionadas. 
34 Consolidação das demonstrações contábeis e demonstrações separadas. 
35 Correção integral das demonstrações contábeis. 
36 Análise econômico-financeira. 36.1 Indicadores de liquidez. 36.2 Indicadores 

de rentabilidade. 36.3 Indicadores de lucratividade. 36.4 Indicadores de 
endividamento. 36.5 Indicadores de estrutura de capitais. 36.6 Análise vertical e 
horizontal. 

CONTABILIDADE PÚBLICA

1 Sistema de Contabilidade Federal.
2 Conceituação, objeto e campo de aplicação. 
3 Composição do patrimônio público. 3.1 Patrimônio público. 3.2 Ativo. 3.3 Passivo. 

3.4 Saldo patrimonial. 
4 Variações patrimoniais. 4.1 Qualitativas. 4.2 Quantitativas: receita e despesa sob 

o enfoque patrimonial. 4.3 Realização da variação patrimonial. 4.4 Resultado 
patrimonial. 

5 Mensuração de ativos. 5.1 Ativo imobilizado. 5.2 Ativo intangível. 5.3 Reavaliação e 
redução ao valor recuperável. 5.4 Depreciação, amortização e exaustão. 

6 Mensuração de passivos. 6.1 Provisões. 6.2 Passivos contingentes. 
7 Tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições. 
8 Sistema de custos. 8.1 Aspectos legais do sistema de custos. 8.2 Ambiente da 

informação de custos. 8.3 Características da informação de custos. 8.4 Terminologia 
de custos. 

9 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 
10 Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. 10.1 Balanço orçamentário. 

10.2 Balanço Financeiro. 10.3 Demonstração das variações patrimoniais. 10.4 
Balanço patrimonial. 10.5 Demonstração de fluxos de caixa. 10.6 Demonstração 
das mutações do patrimônio líquido. 10.7 Notas explicativas às demonstrações 
contábeis. 10.8 Consolidação das demonstrações contábeis. 

11 Transações no setor público. 
12 Despesa pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. 
13 Receita pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. 
14 Execução orçamentária e financeira. 
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15 Conta Única do Tesouro Nacional. 
16 Sistema Integrado de Administração Financeira: conceitos básicos, objetivos, 

características, instrumentos de segurança e principais documentos de entrada. 
17 Suprimento de Fundos. 
18 Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual. 
19 MCASP 9ª edição. 
20 Regime contábil. 

ECONOMIA

1 Microeconomia.1.1 Conceitos fundamentais. 1.1.1 Formas de organização da 
atividade econômica, o papel dos preços, custo de oportunidade, fator de 
produção e fronteiras das possibilidades de produção. 1.2 Determinação das 
curvas de procura. 1.2.1 Curvas de indiferença. 1.2.2 Equilíbrio do consumidor. 
1.2.3 Efeitos preço, renda e substituição. 1.2.4 Elasticidade da procura.1.2.5 Fatores 
de produção. 1.2.6 Produtividade média e marginal. 1.2.7 Lei dos rendimentos 
decrescentes e rendimentos de escala. 1.2.8 Custos de produção no curto e no 
longo prazo. 1.2.9 Custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. 1.3 Teoria 
do consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio 
do consumidor e funções demanda, curvas de Engel, demanda de mercado, 
teoria da produção, isoquantas e curvas de isocusto, funções de produção e suas 
propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo, equilíbrio 
da firma, equilíbrio de curto e de longo prazos. 1.3.1 Economia do bem-estar. 
1.3.2 Ótimo de Pareto. 1.4 Estruturas de mercado. 1.4.1 Concorrência perfeita, 
concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio. 1.4.2 Outras estruturas de 
mercado. 1.4.3 Dinâmica de determinação de preços e margem de lucro. 1.4.4 
Padrão de concorrência. 1.4.5 Análise de competitividade. 1.4.6 Análise de 
indústrias e da concorrência. 1.4.7 Vantagens competitivas. 1.4.8 Cadeias e redes 
produtivas. 1.4.9 Competitividade e estratégia empresarial.

2 Macroeconomia. 2.1 Principais agregados macroeconômicos. 2.2 Identidades 
macroeconômicas básicas. 2.3 Sistema de contas nacionais. 2.4 Contas nacionais 
no Brasil. 2.5 Conceitos de déficit e dívida pública. 2.6 Balanço de pagamentos. 2.7 
Papel do governo na economia. 2.7.1 Estabilização, crescimento e redistribuição. 
2.8 A teoria keynesiana. 2.9 Oferta e demanda agregadas. 2.10 Agregados 
monetários. 2.10.1 As contas do sistema monetário. 2.11 Modelo IS-LM. 2.12 
Políticas fiscal e monetária. 2.13 Relações entre inflação, juros e o resultado 
fiscal.2.14 Relações entre o nível de atividade e o mercado de trabalho. 2.14.1 
Salários, inflação e desemprego.2.15 Comércio exterior. 2.15.1 Câmbio, tarifas, 
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subsídios, cotas. 2.16 Blocos econômicos, acordos internacionais e retaliações. 2.17 
Globalização e organismos multilaterais. 2.18 Fluxos financeiros internacionais e 
mercados de capitais. 

3 Economia do setor público. 3.1 O Estado e as funções econômicas 
governamentais. 3.2 As necessidades públicas e as formas de atuação dos 
governos. 3.3 Estado regulador e produtor.3.4 Políticas fiscal e monetária. 3.4.1 
Outras políticas econômicas. 3.5 Evolução da participação do setor público 
na atividade econômica. 3.6 Contabilidade fiscal. 3.6.1 NFSP. 3.6.2 Resultados 
nominal, operacional e primário. 3.6.3 Dívida pública. 3.7 Sustentabilidade do 
endividamento público. 3.8 Financiamento do déficit público a partir dos anos 
80 do século XX. 3.9 Inflação e crescimento. 

4 Economia brasileira. 4.1 Aspectos gerais do comportamento recente da economia 
brasileira e das políticas econômicas adotadas pelos últimos governos. 4.2 
Mudanças estruturais da economia brasileira a partir da aceleração dos processos 
de industrialização e urbanização. 4.3 Os planos de desenvolvimento mais 
importantes desde a segunda metade do século XX. 4.4 Principais características 
e os resultados dos planos de estabilização a par tir da década de 80 do 
século XX. 4.5 Indicadores do desenvolvimento econômico e social brasileiro 
contemporâneo. 4.6 Desigualdades pessoais e espaciais de renda e de riqueza. 
4.7 Perfil demográfico brasileiro. 4.8 Estrutura tributária brasileira. 4.9 O mercado 
de trabalho e as condições de emprego e renda. 4.10 Estrutura orçamentária e a 
evolução do déficit e da dívida pública brasileira. 4.11 A previdência social e suas 
perspectivas. 4.12 Câmbio, reservas e relações comerciais e financeiras do Brasil 
com o resto do mundo.




