CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR
TODOS OS CARGOS
PROVA 01 - 15 Questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão Textual. Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros
literários. Língua, linguagem e comunicação - variedades linguísticas. Linguagem culta
e coloquial. Níveis de linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da
linguagem. Figuras de linguagem e vícios de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e
ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial: pronomes e expressões
de tratamento, ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos. Problemas
gerais da língua culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; mas/mais;
mau/mal; que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a
fim; senão/se não; na medida em que/à medida que. Som e significado. Estrutura das
palavras. Processos de formação de palavras. MORFOLOGIA: Classificação e flexão das
palavras. Substantivo. Adjetivo. Artigo. Numeral. Pronome. Verbo – noções gerais.
Verbo – formação e emprego dos tempos verbais. Verbo – modelos de conjugação.
Advérbio e palavras denotativas. Preposição e crase. Conjunção. Interjeição e emprego
de certas palavras e expressões. SINTAXE: Frase, oração e período. Termos essenciais
da oração – sujeito e predicado. Termos integrantes da oração – complemento verbal
e nominal. Termos acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto,
Adjunto Adverbial, Vocativo. Período. Pontuação. As palavras que e se (funções,
emprego; classes morfológicas e funções sintáticas). Sintaxe de concordância –
concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal. Sintaxe de
colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das
palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e
conotação.
PROVA 01 - 05-Questões de Legislação Municipal com o seguinte conteúdo:
Lei Orgânica do Município de Dourados, Regimento Interno da Câmara Municipal de
Dourados, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Dourados

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:

CARGO: Advogado
PROVA 02 - 20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Direito Administrativo: Administração Pública, Organização, Atos e Contratos Administrativos,
Agentes Públicos, O Controle Interno e Externo da Administração Pública; Lei Complementar
nº 101/2000, Lei 8.666/93. Direito Financeiro: Lei nº 4.320/64, Lei do Orçamento, Proposta
Orçamentária, Exercício Financeiro, Gestão Financeira, Execução Orçamentária, Contabilidade
Orçamentária, Financeira e Patrimonial; Direito Comercial: Das Sociedades Comerciais, Atos
Constitutivos, Formação do Capital, Das Sociedades de Pessoas e de Capital, Das Sociedades
Anônimas; Direito Civil: Da Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço, Da Personalidade e
Capacidade Civil das Pessoas Naturais e Jurídica, Do fato e do Ato Jurídico, Da Prescrição e
Decadência; Direito Constitucional: Da Competência da União, dos Estados e dos Municípios,
Da Tributação e do Orçamento, Da organização dos Poderes, Da Organização do Estado, Dos

Direitos e garantias fundamentais, Da competência do Chefe do Executivo, Da Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Codigo Tributario Nacional, Codigo Triutario Municipal, Lei
Orgânica Municipal, Legislacao Municipal de Obras e Posturas, Estatuto das Cidades, Codigo de
Defesa do Consumidor, Legislacao previdenciária municipal, DIREITO ADMINISTRATIVO – A
administração pública, suas espécies, formas e características; centralização e
descentralização; Princípios da Administração Pública; Regime jurídico-administrativo e sua
relação com os direitos individuais, Teoria geral da função pública; Espécies de regimes
jurídicos, sua natureza e características; O servidor público e a Constituição de 1988; Regime
Jurídico dos servidores públicos; Regime jurídico da Licitação e dos contratos administrativos:
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação; Procedimentos, anulação e
revogação; modalidades de licitação - Lei nº 8.666/1993. 10; Convênios e consórcios
administrativos; Controle da Administração Pública: espécies de controle e suas características,
seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Domínio público: conceito; domínio eminente;
domínio patrimonial; conceito e classificação dos bens públicos; administração dos bens
públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação e desafetação;
imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade de oneração de
bens públicos; aquisição de bens pela administração; terras públicas; águas públicas; espaço
aéreo; zona econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação,
servidão pública e outros).

CARGO: JORNALISTA
PROVA 02 - 20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Teoria da Comunicação. A questão da imparcialidade e da objetividade. Ética. Papel social da
comunicação. Comunicação, conceitos, paradigmas, principais teorias. Novas tecnologias e a
globalização da informação. Massificação versus segmentação dos públicos. Interatividade na
comunicação. História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil. Legislação em
comunicação social: Código de Ética do Jornalista, Regulamentação da profissão de jornalista.
Regulamentação versus desregulamentação: tendências nacionais e internacionais.
Comunicação Pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de
interação com cada público específico. Propriedade Cruzada dos Meios de Comunicação.
Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação: definição e elaboração de notícia, reportagem,
entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, Informativo release. Técnicas de redação
jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, redação e edição. Edição
on-line.

CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE CURSO DE ENSINO MÉDIO
CARGOS: Assistente de Administração, Fotografo, Interprete de Libras, Técnico de
Manutencao de Computadores e Técnico de Contabilidade.
PROVA 01: 15 Questões de Língua Portuguesa com o seguinte conteúdo:
Compreensão de textos. Tipos de texto. Coesão e coerência. Encontro vocálico e encontro
consonantal. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia Oficial - Reforma ortográfica
2009. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Significação das palavras: sinônimos e
antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Estrutura e
formação das palavras. Classificação e flexão das palavras. Frase, oração, período. Termos da
oração. Orações coordenadas e subordinadas. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial:
pronomes e expressões de tratamento, ofício, abreviaturas, siglas, símbolos. Sintaxe de

concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal.
Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e
homógrafos, denotação e conotação
PROVA 01 - 05-Questões de Legislação Municipal com o seguinte conteúdo:
Lei Orgânica do Município de Dourados, Regimento Interno da Câmara Municipal de
Dourados, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Dourados
CARGO – ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO
PROVA 02: 10 Questões de Matemática com o seguinte conteúdo:
Operações básicas com números naturais, inteiros, racionais e reais; potenciação e radiciação.
Problemas. Média aritmética simples e ponderada. Números Mistos; Comparação de frações;
Frações equivalentes. Operações com frações; Fração de quantidades. Porcentagem. Tabelas e
Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números. Representação Decimal: Divisão
proporcional. Razão e Proporção. Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta.
Porcentagem. Juros. Descontos. Expressões literais e algébricas, valor numérico. Produtos
Notáveis. Fatoração. Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º
graus. Funções de primeiro e segundo graus: gráfico, domínio, imagem e aplicação. Sistema
métrico decimal: perímetros, área, volume. Medidas de capacidade, massa, comprimento e
tempo. Resolução de problemas. Formas geométricas, ângulos. Progressão Aritmética e
Geométrica. Análise Combinatória. Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos:
Idéia, Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre
as quantidades de vértices, arestas e faces de poliedros.
PROVA 02 10 Questões de Informática com o seguinte conteúdo:
Sistema Operacional Windows 7 Interprise: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos,
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Editores de texto, planilhas e
apresentações (MS-Office 2007): 1.Editor de texto: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas; marcadores simbólicos e
numéricos; tabelas; impressão; controle de quebras e numeração de páginas; menus; barras
de ferramentas; comandos; proteção de documentos. 2.Editor de planilhas: estrutura básica
das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos; elaboração de tabelas e
gráficos; uso de fórmulas, funções; impressão; controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados; menus; barras de ferramentas;

comandos. 3.Editor de apresentação: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides,
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de
apresentações, inserção de objetos, botões de ação, animação e transição entre slides.
Conceito de Internet e Intranet: conceitos básicos; navegadores; conceitos de URL;
ferramentas de busca; transferências de arquivos (download e upload); impressão de páginas.
Correio eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos.

CARGO: IINTERPRETE DE LIBRAS
Prova 2-20 Questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Educação de surdos: fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos; Concepções de
surdez e políticas educacionais para surdos; Conhecimento do Programa Nacional de Apoio à
Educação de Surdos; A Língua Brasileira de Sinais: aspectos culturais e identidade surda;
Diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa; Aspectos Linguísticos de
Língua Brasileira de Sinais – Libras: léxico, fonologia, morfologia e sintaxe; Contexto histórico
do Profissional Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa; A atuação do
Tradutor e Intérprete Educacional; Código de ética na tradução e interpretação.
CARGO: FOTOGRAFO
Prova 2-20 Questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Tipos de câmeras, Botão disparador, Sensor, Flash, Temporizador (timer), Visualizador,
Fotômetro, Modo macro, Controle de dioptria, Zoom, Tipos de lentes e distancia focal, Filtros /
Teleconverter, Modos de exposição, Diafragma (Abertura), Profundidade de campo, Obturador
(velocidade), velocidade, ISSO, Balanço de brancos, Compensação da exposição, Funções
auxiliares, Composição, • Enquadramento, Regra dos terços, Macro fotografia, Textura, Luz,
Foco, Flash, Retratos (Plano geral, Plano médio, Busto e Close), Tipos de arquivos (JPG, NEF,
CR2, RAW), Tratamento de imagens: Operações básicas (Camera RAW e Photoshop)
CARGO: TECNICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES
PROVA 02: 20 Questões com o seguinte conteúdo:
Conceitos; Etapas de Processamento; Arquitetura; Componentes; Características e
Funcionamento. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática:
Microcomputadores; Impressoras; Monitores e Estabilizadores. Instalação e customização dos
sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; Configuração.
Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian): Fundamentos;
Instalação; Configuração; Xwindow; Principais Comandos; Arquivos; Apt-get: Utilização e
configuração; Shell; Periféricos; Instalação e estruturação de diretórios em sistemas
operacionais UNIX, LINUX, atribuição de permissões em pastas e arquivos. Instalação,
configuração e suporte em: Microsoft Office e Open Office; Internet Explorer e Outlook
Express; Mozilla Firefox. Cliente de rede (Windows e Linux): Configuração de placa de rede em
estação de trabalho (endereçamento IP estático e dinâmico); Instalação e configuração de
impressora local e em rede; Configuração de cliente de Proxy em navegadores; LTSP:
Configuração de cliente. Ética profissional.
CARGOS: Agente de Cerimonial
PROVA 01: 20 Questões de Língua Portuguesa com o seguinte conteúdo:
Compreensão de textos. Tipos de texto. Coesão e coerência. Encontro vocálico e encontro
consonantal. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia Oficial - Reforma ortográfica
2009. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Significação das palavras: sinônimos e
antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Estrutura e

formação das palavras. Classificação e flexão das palavras. Frase, oração, período. Termos da
oração. Orações coordenadas e subordinadas. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial:
pronomes e expressões de tratamento, ofício, abreviaturas, siglas, símbolos. Sintaxe de

concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal.
Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e
homógrafos, denotação e conotação
PROVA 02: 15 Questões de Matemática com o seguinte conteúdo:
Operações básicas com números naturais, inteiros, racionais e reais; potenciação e radiciação.
Problemas. Média aritmética simples e ponderada. Números Mistos; Comparação de frações;
Frações equivalentes. Operações com frações; Fração de quantidades. Porcentagem. Tabelas e
Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números. Representação Decimal: Divisão
proporcional. Razão e Proporção. Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta.
Porcentagem. Juros. Descontos. Expressões literais e algébricas, valor numérico. Produtos
Notáveis. Fatoração. Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º
graus. Funções de primeiro e segundo graus: gráfico, domínio, imagem e aplicação. Sistema
métrico decimal: perímetros, área, volume. Medidas de capacidade, massa, comprimento e
tempo. Resolução de problemas. Formas geométricas, ângulos. Progressão Aritmética e
Geométrica. Análise Combinatória. Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos:
Idéia, Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre
as quantidades de vértices, arestas e faces de poliedros.

PROVA 02 - 05-Questões de Legislação Municipal com o seguinte conteúdo:
Lei Orgânica do Município de Dourados, Regimento Interno da Câmara Municipal de
Dourados, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Dourados
Cargo: Técnico de Contabilidade
Prova 2 – 20 Questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Noções sobre Administração Pública: Orçamento público: princípios orçamentários. Processo
de planejamento e de orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei
orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização
contábil, financeira e orçamentária (Art. 70 ao 75), das finanças públicas (Art. 163 ao 169). Lei
de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 101, de 05/05/00. Licitações: conceituação,
modalidades, dispensa e inexigibilidade, de acordo com Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações. Contabilidade aplicada ao setor público: conceito e campo de atuação. Princípios
fundamentais de contabilidade, controle e variações do patrimônio público. Contabilização de
atos e fatos contábeis. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira.
Ingressos e dispêndios extraorçamentários. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações
contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a pagar. Dívida
ativa. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e
manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Orçamento
Federal - SOF, referentes a procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis
patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público e
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e alterações
posteriores. Folha de Pagamento de Pessoal e Encargos. Ética Profissional: Código de ética
profissional do contabilista, Resolução CFC nº 803/96 e suas alterações. As prerrogativas
profissionais, especialmente a Resolução CFC nº 560/83. e suas alterações. Contabilidade
Geral: Lei nº 6.404/76, suas alterações e legislação complementar, Pronunciamentos do

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios Fundamentais de Contabilidade
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolução CFC nº
750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/10). Patrimônio: componentes
patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos Contábeis e respectivas variações
patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração do resultado. Plano de Contas:
Função, funcionamento e estrutura das Contas.

CARGOS COM EXIGIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
TODOS
PROVA 01: 20 Questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros literários. Interpretar
informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação das palavras:
sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Vogais
e Consoantes; Encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo. Encontros consonantais.
Dígrafos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica: palavras
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão de
gênero (Masculino e Feminino) e número (Singular e Plural) e emprego das palavras: artigo,
substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, preposição e conjunção. Sinônimo e
Antônimo. Diminutivo e Aumentativo da Palavra. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos
átonos. Tempos, modos e conjugações verbais. Concordância Nominal (artigo e substantivo;
substantivo e adjetivo) e Concordância Verbal (sujeito e predicado). Forma e grafia de algumas
palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há;
demais/de mais; mal/mau. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de tratamento,
ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos. Gramática no contexto Morfológico
e Sintático; Semântico e Discursivo: Fonética e Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia); Frase,
Oração e Período.

PROVA 02: 20 questões de matemática com o seguinte conteúdo:
Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Conjunto de
números inteiros, ordinais e racionais; Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes
(Números maiores que 10.000; números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de
numeração romano. Antecessor e Sucessor dos Numerais; Tratamento da informação: Tabelas
e Gráficos. Conjunto de números inteiros e racionais; Noções de Geometria: Sólidos
geométricos: prisma, pirâmides, cones e cilindros. Segmento de reta : Linhas abertas e
fechadas; Reta; Semi-reta. Principais figuras geométricas: triângulo, quadrado, retângulo e
círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, Medida e Tipos de
ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades de
vértices, arestas e faces de poliedros; Operações com Números Naturais: Adição; subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de
associação, parênteses, colchetes e chaves: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Múltiplos e Divisores. Aproximações e estimativas. Agrupamentos e Trocas na base 10;
Sentenças Matemáticas: Expressão com valor desconhecido; Números Racionais:
Representação fracionária: Ideia e Tipos de fração; Números Mistos; Comparação de frações;
Frações equivalentes. Operações com frações; Fração de quantidades. Porcentagem. Tabelas e
Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números. Representação Decimal: Noção e
operação com Décimos, Centésimos e Milésimos. Adição, Subtração e Multiplicação de
números racionais na forma decimal. Divisão de números naturais, com quociente racional,
representado na forma decimal. Potenciação e Radiciação. Porcentagem. Frações ordinárias e
decimais; operações com frações; Sistemas de Medidas: Comprimento (Metro; Quilômetro),
Massa (Grama, quilograma, arroba e tonelada) e Capacidade (Litro). Perímetros de figuras
planas. Medidas de Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano; Situações-Problema Simples: adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Propriedades da

Multiplicação. Regra de três; Sistema monetário brasileiro: Unidade monetária: real; Cédulas e
moedas. Comércio: compra e venda. - Equações e Inequações de 1º e 2º graus.

