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• NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: CARGO: Serviços gerais 

CONTEÚDO: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços: O que é ser 

cidadão?  Direitos e deveres do Cidadão; preconceito e violência contra o cidadão; assuntos 

da atualidade nacionais e regionais abordados em jornais, revistas e televisão: Região 

Metropolitana do Cariri, Geopark Araripe, turismo, desastres ambientais e cultura regional. 

A Relação pratica de trabalho e Meio Ambiente; Materiais Utilizados Para Limpeza; 

Limpeza e Higienização; Higiene  e Saúde; Uso de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI no ambiente de trabalho; Símbolos utilizados na separação de lixo. Ler e compreender 

imagens. 

NÍVEL FUNDAMENTAL: CARGOS: Motorista Categoria A/B. 

CONTEÚDO: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços: O que é ser 

cidadão?  Direitos e deveres do Cidadão; preconceito e violência contra o cidadão; assuntos 

da atualidade nacionais e regionais abordados em jornais, revistas e televisão: Região 

Metropolitana do Cariri, Geopark Araripe, turismo, desastres ambientais e cultura regional. 

Noções básicas de sinais de trânsito de acordo com o código de trânsito brasileiro (CTB). 

Ler e compreender imagens; Velocidade Máxima permitida; parada obrigatória; direção 

defensiva; cuidados ao volante; convívio social no trânsito e Ética Profissional; Ler e 

compreender imagens. 

 

• NÍVEL MÉDIO - CARGO: Técnico Legislativo. 

CONTEÚDO:  

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão Silábica. Pontuação. 

Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – 

singular e plural). Interpretação de Texto. Emprego dos Pronomes. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços: 

O que é ser cidadão?  Direitos e deveres do Cidadão; preconceito e violência contra o 

cidadão; assuntos da atualidade nacionais e regionais abordados em jornais, revistas e 

televisão: Região Metropolitana do Cariri, Geopark Araripe, turismo, desastres ambientais e 

cultura regional. Cultura brasileira. Ecologia e meio-ambiente. Economia, política e 

sociedade no Brasil. Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa 
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do Brasil de 1988: Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e 

deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: 

disposições gerais; servidores públicos civis e militares. Poderes da União. Poder 

Legislativo: o Congresso Nacional e suas atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal, o processo legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Ordem 

Econômica e Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais, 

orçamentos. Ordem Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a 

criança, o adolescente e o idoso. 

 

• NÍVEL SUPERIOR - CARGO: Analista Legislativo 

CONTEÚDOS 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão Silábica. Pontuação. 

Acentuação Gráfica. Morfologia. Interpretação e compreensão de Texto. Emprego dos 

Pronomes. Sintaxe: período simples e período composto. Regência nominal e verbal. 

Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTOS GERAIS: A questão da cidadania no tempo e em diferentes espaços: 

O que é ser cidadão?  Direitos e deveres do Cidadão; preconceito e violência contra o 

cidadão; assuntos da atualidade nacionais e regionais abordados em jornais, revistas e 

televisão: Região Metropolitana do Cariri, Geopark Araripe, turismo, desastres ambientais e 

cultura regional. Cultura brasileira. Ecologia e meio-ambiente. Economia, política e 

sociedade no Brasil. Constituição: conceito e tipos. A Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988: Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e 

deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade. Administração Pública: 

disposições gerais; servidores públicos civis e militares. Poderes da União. Poder 

Legislativo: o Congresso Nacional e suas atribuições: a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal, o processo legislativo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Ordem 

Econômica e Financeira: Sistema Financeiro Nacional. Finanças Públicas: normas gerais, 

orçamentos. Ordem Social: disposição geral, a seguridade social, a educação, a família, a 

criança, o adolescente e o idoso. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Direito Constitucional: 1. Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e 

coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos 

sociais; nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais individuais; garantias dos 

direitos coletivos, sociais e políticos. 2. Da Administração Pública (artigos 37 a 41, capítulo 

VII, Constituição Federal). Direito Administrativo: 1. Estado, governo e administração 
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pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2. Direito 

Administrativo: conceito, fontes e princípios. 3. Organização administrativa da União; 

administração direta e indireta. 4. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes,  

deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: 

provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime 

disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. 5. Poderes administrativos: 

poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do 

poder. 6. Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e 

sanatória; classificação, espécies e exteriorização; vinculação e discricionariedade. 7. 

Serviços Públicos; conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e 

requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. 8. Controle e responsabilização da 

administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; 

responsabilidade civil do Estado. Lei nº 8.429/92 e alterações posteriores.  

Crato/CE, 17 de Julho de 2018. 
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