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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESTUDO - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CANDIDATOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
1. Ortografia: emprego de maiúsculas; emprego do “m” antes de “p” e “b”, “r” e “rr”, “h” inicial; “ç” ou “c” antes de vogais; “l” e “u” 
em final de sílaba; “s” e “ss” entre vogais; 2. Acentuação gráfica (de acordo com o novo acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa); 3. Divisão silábica. 4. Morfologia: flexão dos substantivos e adjetivos simples, gênero e número, emprego dos 
verbos regulares e irregulares (dar, ler, dizer, ir, vir) nos tempos do modo indicativo. 5. Pontuação, uso do ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgula (enumeração, datas e endereços). 6. Leitura e compreensão de texto: significado 
de palavras e expressões no texto, ideias principais e secundárias, interpretação, significação contextual de palavras e 
expressões.  
  

INFORMÁTICA - CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
1. Sistema Operacional Microsoft; Windows 10; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. 

Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. 

Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos 

e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração 

de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de 

proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
Lei Orgânica de Colorado do Oeste-RO.  

https://coloradodooeste.ro.leg.br/leis/lei-organica-do-municipio-de-colorado-do-oeste/lei-organica-atualizada-em-20-de-

dezembro-de-2018  

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Colorado do Oeste.  

https://sindsul.com.br/wp-content/uploads/2017/07/LC-N%C2%BA-071-DISP%C3%95E-SOBRE-O-REGIME-

JUR%C3%8DDICO.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coloradodooeste.ro.leg.br/leis/lei-organica-do-municipio-de-colorado-do-oeste/lei-organica-atualizada-em-20-de-dezembro-de-2018
https://coloradodooeste.ro.leg.br/leis/lei-organica-do-municipio-de-colorado-do-oeste/lei-organica-atualizada-em-20-de-dezembro-de-2018
https://sindsul.com.br/wp-content/uploads/2017/07/LC-N%C2%BA-071-DISP%C3%95E-SOBRE-O-REGIME-JUR%C3%8DDICO.pdf
https://sindsul.com.br/wp-content/uploads/2017/07/LC-N%C2%BA-071-DISP%C3%95E-SOBRE-O-REGIME-JUR%C3%8DDICO.pdf


 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE  
ESTADO DE RONDÔNIA  

 
RUA: RIO GRANDE DO SUL, Nº 4195 

COLORADO DO OESTE, RO - CEP: 76993-000 

 

 
 

 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESTUDO - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CANDIDATOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 
 
1)Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado 
contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; Anexos e outros recursos coesivos; recursos de 
argumentação. 2) Ortografia.  3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras.  5) Estrutura e formação de palavras. 6) 
Semântica. 7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal.  9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo. 
11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes 
relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 
17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem 

 
  

INFORMÁTICA - CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 
1. Sistema Operacional Microsoft; Windows 10; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. 

Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. 

Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos 

e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração 

de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de 

proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
Lei Orgânica de Colorado do Oeste-RO.  

https://coloradodooeste.ro.leg.br/leis/lei-organica-do-municipio-de-colorado-do-oeste/lei-organica-atualizada-em-20-de-

dezembro-de-2018  

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Colorado do Oeste.  

https://sindsul.com.br/wp-content/uploads/2017/07/LC-N%C2%BA-071-DISP%C3%95E-SOBRE-O-REGIME-

JUR%C3%8DDICO.pdf  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
ROTINAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS Organizações, eficiência e eficácia. O processo 

administrativo: planejamento, organização, influência, controle. Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas. 

Organização: fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais e contemporâneas, tendências e práticas organizacionais. 

Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. Controle: 

princípios da administração da produção e do controle. Princípios fundamentais da administração pública: administração pública 

no Brasil, administração pública gerencial, reforma da gestão pública e sistemas de administração federal. Noções de Arquivo: 

Conceitos fundamentais de arquivologia: Princípio Proveniência; Teoria das três idades de arquivo. Gestão de documentos: 

Protocolo; Instrumentos de gestão de documentos; Plano de classificação; Tabelas de temporalidade; Arquivos Permanentes: 

Arranjo; Descrição; Lei nº 8159 de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências. Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: Política; Planejamento; Técnicas. 

Redação Oficial: Ata, Atestado, Circular, Certidão, Edital, Memorando, Ofício. 4. TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Conceito de cliente. Tipos de clientes e como lidar com cada tipo. Princípios fundamentais para um bom atendimento. A 

imagem da organização. Auto-motivação. Inteligência emocional. O que é qualidade e seus tipos. Atendimento telefônico e 

pessoal. Comunicação verbal e escrita. Gestos corporais. Etiqueta empresarial. Ética profissional. Tratamento e atendimento. 

Comportamento assertivo. Análise do perfil psicológico do cliente. Comunicação Verbal e Não Verbal. Comunicação e 

Informação: Conceito de informação e comunicação; Metodologia da comunicação; Os elementos da comunicação; Ruídos na 

comunicação; Comunicação e expressão escrita; Comunicação e expressão oral. Relacionamento Interpessoal: Percepção do 

eu e do outro; Marketing pessoal; Diferenças individuais; Empatia; Processos de interação - acomodação, assimilação, 

cooperação, administração de conflitos e negociação. Comunicação interpessoal: cuidados e o "saber ouvir"; Regras básicas 

de comportamento social. Atendimento: Classificação de clientes; A questão da auto-estima do cliente; A comunicação como 

fator determinante na relação com o cliente; Atendimento pessoal, telefônico e eletrônico; Conquistar e manter clientes - a 

imagem da organização frente ao mercado; Postura, apresentação pessoal e vocabulário profissional no atendimento ao 

cliente. E-MAIL – OUTLOOK 2010: Conceitos básicos; Envio e recebimento de mensagens – incluindo a utilização de arquivos 

anexos; localização de mensagens nas pastas; organização das mensagens em pastas e subpastas; manutenção do catálogo 

de endereços; configuração e atualização. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESTUDO - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CANDIDATOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto; 
significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; Anexos e outros recursos coesivos; recursos de 
argumentação, 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras.6) 
semântica.7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do 
verbo.11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos 
pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos 
porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem. 

 
INFORMÁTICA - CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1. Sistema Operacional Microsoft; Windows 10; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. 

Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. 

Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos 

e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração 

de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de 

proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
Lei Orgânica de Colorado do Oeste-RO.  

https://coloradodooeste.ro.leg.br/leis/lei-organica-do-municipio-de-colorado-do-oeste/lei-organica-atualizada-em-20-de-

dezembro-de-2018  

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Colorado do Oeste.  

https://sindsul.com.br/wp-content/uploads/2017/07/LC-N%C2%BA-071-DISP%C3%95E-SOBRE-O-REGIME-

JUR%C3%8DDICO.pdf  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO 

 
 

CONTROLADOR INTERNO 

Administração: sistemas administrativos. Conceitos, princípios, tipos e instrumentos de controle no setor público. 

Eficiência e eficácia na administração. Fundamentos de Economia: microeconomia - a demanda e o comportamento 

do consumidor; teoria da produção e do custo. Macroeconomia - modelo IS-LM. Economia brasileira: a abertura da 

economia e a inserção do Brasil na economia globalizada. Contabilidade: contabilidade geral: conceito, finalidade e 

campo de aplicação. Pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC. Princípios fundamentais de contabilidade. 

Equação do patrimônio. Lançamentos usuais da contabilidade geral. Contas patrimoniais e de resultado. Contas 

retificadoras. Demonstrações financeiras ou contábeis: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, 

demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas 

explicativas. Contabilidade das instituições públicas: conceito, campo de atuação, objetivos e organização da 

contabilidade pública. Regimes contábeis. Orçamento público: conceito, instrumentos básicos de planejamento, 

princípios orçamentários. Recursos para execução dos programas: exercício financeiro, créditos orçamentários, 

créditos adicionais. Receitas públicas: conceito, classificação legal da receita orçamentária, estágios da receita, 

receita da dívida ativa. Despesas públicas: definição, classificação legal da despesa orçamentária, tipos de 

empenho, restos a pagar. Dívida flutuante e dívida fundada. Patrimônio na administração pública: conceito de 

execução patrimonial, patrimônio sob os aspectos qualitativo e quantitativo, direitos das entidades públicas, 

obrigações das entidades públicas, variações patrimoniais. Escrituração na administração pública: conceito e 

normas. Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Lançamentos contábeis 

usuais da contabilidade pública, operações de encerramento de exercício. Estrutura e análise das demonstrações 

contábeis: conceito, demonstrações contábeis na administração pública. Composição e conteúdo dos balanços 

públicos: balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. Análise e 

nterpretação dos Balanços Públicos: quocientes sobre os balanços, análise, indicadores e indicativos contábeis. 

Levantamento de contas: prestação de contas, tomada de contas; análise das demonstrações financeiras. 

Controladoria e Auditoria Contábil. Controladoria: conceito, funções e atribuições. Normas práticas usuais de 

auditoria: conceito, controle interno e externo. Materialidade e riscos de auditoria, papéis de trabalho, planejamento, 

técnicas e procedimentos de auditoria. Procedimentos de auditoria dos itens patrimoniais: auditoria do disponível, de 

compras e contas a pagar, de contas a receber, de estoques, dos investimentos, do imobilizado, do passivo exigível. 

Auditoria da receita orçamentária, da despesa orçamentária, das contas do ativo e passivo financeiro, das contas do 

ativo e passivo permanente, das contas das variações patrimoniais e das demonstrações contábeis exigidas pela Lei 

Federal n° 4.320/64. Legislação Aplicada à Gestão Pública: Constituição Federal de 1988; Decreto-Lei n° 200/67 de 

25/02/1967; Lei Complementar n.° 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei n.° 10.028 de 19/10/2000. Direito 

Administrativo e Constitucional: Constituição Federal: Da Administração Pública (Arts. 37 a 41); Da fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária (Arts. 70 a 75) e Dos orçamentos (Arts. 165 a 169). Improbidade Administrativa 

(Lei Federal nº 8.429/1992): agente público, atos de improbidade e sanções. Princípios da Administração Pública: 

princípios constitucionais e legais. Processo administrativo: princípios e fases. Contratos administrativos e Licitação. 

Ato administrativo: conceito, classificação e invalidação. 

 


