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I – CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS)

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. 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO

1 Ética, princípios e valores.
2 Ética e função pública.
3 Ética no setor público. 
3.1 Decreto nº 1.171/1994 e suas alterações (Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal).
4 Lei Federal nº 8.429/1992 e suas alterações. 
4.1 Disposições gerais. 
4.2 Atos de improbidade administrativa.
5 Lei Federal nº 9.784/1999 e suas alterações (processo administrativo).
6 Lei Federal nº 13.140/2015: dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito 
da administração pública.
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL E INSTITUCIONAL

1. Lei Estadual nº 5.810/1994 – Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas 
do Estado do Pará. 

2. Lei Estadual nº 9.341/2021 – Institui o Estatuto da Equidade Racial no Estado do 
Pará, adota os preceitos da Lei Federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010, e altera 
a Lei Estadual n° 6.941, de 17 de janeiro de 2007. 

3. Lei Complementar Estadual nº 057/2006 – Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará. 

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 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
7.2.1.1 Composição e competências. 
8 Funções essenciais à justiça. 
8.1 Ministério Público. 
8.1.1 Disposições gerais. 
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8.1.2 Princípios, garantias, vedações, organização e competências. 
8.1.3 Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
8.2 Advocacia Pública. 
8.3 Defensoria Pública. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1 Estado, governo e administração pública. 
1.1 Conceitos.
2 Direito administrativo. 
2.1 Conceito. 
2.2 Objeto. 
2.3 Fontes.
3 Ato administrativo. 
3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 
3.2 Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação. 
3.3 Decadência administrativa.
4 Agentes públicos. 
4.1 Legislação pertinente. 
4.1.1 Lei nº 8.112/1990. 
4.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 
4.2 Disposições doutrinárias. 
4.2.1 Conceito. 
4.2.2 Espécies. 
4.2.3 Cargo, emprego e função pública. 
4.2.4 Provimento. 
4.2.5 Vacância. 
4.2.6 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 
4.2.7 Remuneração. 
4.2.8 Direitos e deveres. 
4.2.9 Responsabilidade. 
4.2.10 Processo administrativo disciplinar.
5 Poderes da administração pública. 
5.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 
5.2 Uso e abuso do poder.
6 Regime jurídico-administrativo. 
6.1 Conceito. 
6.2 Princípios expressos e implícitos da administração pública.
7 Responsabilidade civil do Estado. 
7.1 Evolução histórica. 
7.2 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 
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7.3 Responsabilidade por omissão do Estado. 
7.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 
7.5 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 
7.6 Reparação do dano. 
7.7 Direito de regresso. 
8 Serviços públicos. 
8.1 Conceito. 
8.2 Elementos constitutivos. 
8.3 Formas de prestação e meios de execução. 
8.4 Delegação: concessão, permissão e autorização. 
8.5 Classificação. 
8.6 Princípios. 
9 Organização administrativa. 
9.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 
9.2 Administração direta e indireta. 
9.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
9.4 Entidades paraestatais e terceiro setor: serviços sociais autônomos, entidades de 
apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. 
10 Controle da administração pública. 
10.1 Controle exercido pela administração pública. 
10.2 Controle judicial. 
10.3 Controle legislativo. 
11 Noções de Licitações e contratos administrativos.

II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO - 
ECONOMISTA

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. 
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1.2.7 Lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de escala. 
1.2.8 Custos de produção no curto e longo prazos. 
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, subsídios, cotas. 
2.16 Blocos econômicos, acordos internacionais e retaliações. 
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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 partir 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.




