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 ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Analista Contábil 
Contabilidade Geral: Conceito, objetivo e objeto. Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, 
passivo e patrimônio líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas 
patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. Plano de contas. Funções e estrutura das 
contas. Escrituração e Lançamentos Contábeis: métodos e elementos básicos. Receitas, 
Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais. Valorização e avaliação 
dos estoques: sistemas de controle contábil dos estoques, inventário físico e controle. 
Procedimentos contábeis específicos: disponibilidades, provisão para devedores duvidosos, 
duplicatas descontadas, provisão para desvalorização dos estoques, ativo imobilizado, 
depreciação de bens, amortizações, patrimônio líquido, despesas pagas antecipadamente, 
Investimentos Permanentes – métodos de avaliação. Destinação de resultado. Balanço 
patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. Demonstração do fluxo de caixa (método direto). 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito. Campo de Aplicação. Regimes 
Contábeis: Orçamentário e Patrimonial. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 
Setor Público - NBC TSP (vigentes e atualizadas – Estrutura Conceitual e 01 a 34) e a NBC 
T16-11, Receita e Despesa Extraorçamentária: Conceito e Contabilização. Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – (9ª edição, Parte I, II, III, IV e V). Procedimentos 
Contábeis Orçamentários: Receita Orçamentária: Conceito, Classificação da Receita 
Orçamentária, Reconhecimento da Receita Orçamentária, Relacionamento do Regime 
Orçamentário com o Regime Contábil, Etapas da Receita Orçamentária, Procedimentos 
Contábeis referentes à Receita Orçamentária. Despesa Orçamentária: Conceito, Classificações 
da Despesa Orçamentária, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais, Reconhecimento da 
Despesa Orçamentária, Etapas da Despesa Orçamentária, Procedimentos Contábeis 
referentes à Despesa Orçamentária, Despesas de Exercícios Anteriores. Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais: Patrimônio Público: Conceito, Composição, Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido/Saldo Patrimonial. Variações Patrimoniais: Qualitativa, Quantitativa e Resultado 
Patrimonial. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Procedimentos Contábeis Específicos. Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público: Aspectos Gerais e Estrutura do PCASP. Detalhamento das 
Contas do PCASP. Registros Contábeis de Operações Típicas. Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público: Balanço Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. 
Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração do Fluxo de Caixa. Demonstração 
das Mutações no Patrimônio Líquido. Consolidação das Demonstrações Contábeis. Manual de 
Demonstrativos Fiscais (13ª edição). Lei nº 4.320/1964. 
Administração Financeira e Orçamentária: Ciclo orçamentário. Exercício financeiro. 
Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual. Orçamento público: conceito, princípios orçamentários, características e 
elementos básicos do orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de 
desempenho e orçamento-programa. Receita pública. Despesa Pública. Despesas de 
exercícios anteriores. Suprimento de fundos. Recursos arrecadados em exercícios anteriores. 
Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Restos a pagar. Dívida ativa. 
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF): Introdução; Receita 
Corrente Líquida; disposição sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; 
Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; Transferências Voluntárias; Dívida 
e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; Gestão 
Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. 
 
Analista de Controle e Planejamento Urbano 
1. Teoria e história da arquitetura e urbanismo: evolução urbana; história da arquitetura 
moderna e contemporânea; patrimônio cultural, ambiental e arquitetônico; teorias projetuais e 
compositivas em arquitetura, paisagismo e urbanismo; conceitos fundamentais em arquitetura 
e urbanismo. Projeto de arquitetura e projetos complementares: métodos e técnicas; 
dimensionamento; representação e convenções; especificações e adequações; 
compatibilização de projetos. Sistemas estruturais: tipologias; noções de comportamento e 
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desempenho. Topografia: sistemas de referência horizontal e vertical, curvas de nível, 
convenções topográficas; precisão de levantamentos topográficos. Orçamento, composição de 
custos, gerenciamento de atividades e recursos. Fiscalização, perícias, redação de laudos e 
avaliação de imóveis urbanos. 2. Planejamento Urbano e Regional: teorias do espaço urbano; 
metodologia e técnicas de apreensão do espaço urbano; diretrizes para legislação urbanística; 
princípios de sustentabilidade para o espaço urbano. Estudos de impacto ambiental e normas 
ambientais aplicáveis a projetos de arquitetura e urbanismo: conceitos e parâmetros relativos 
às áreas de preservação permanente, unidades de conservação, impacto ambiental e 
licenciamento ambiental; modalidades de licenciamento ambiental definidas na legislação e 
normas federais, do Estado de Pernambuco e do Município de Caruaru. Instrumentos legais de 
planejamento. Gestão do uso do solo. Produção do espaço, agentes e processos. Reforma 
Urbana. Habitação de Interesse Social. Índices e parâmetros urbanísticos e edilícios. Estatuto 
da Cidade (Lei Federal 10.257/01). 3. Outros dispositivos Legais e Normativos: legislação 
urbana e edilícia de Caruaru/PE; Lei federal nº 6.766/79 e alterações; Código Sanitário de 
Pernambuco; normas de segurança contra incêndio NBR 9077; acessibilidade das edificações 
– NBR 9050; desempenho de edificações residenciais – NBR 15575; representação em 
desenho técnico; legislação profissional e ética profissional. 
 
Analista de Gestão e Licenciamento Ambiental 
Conceito de Meio Ambiente. Meio Ambiente na Constituição. Licenciamento - avaliação 
controle de impacto ambiental. Educação Ambiental. Gestão em Unidade de Conservação. 
Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos. Conservação e Uso do solo. Controle de 
Poluição do Ar. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/81). Decreto 
Federal nº 6514/08 e sua alteração Decreto Federal nº 6686/08. Química Experimental. 
Ecologia. Geologia Ambiental. Sistema de Informação Geográfica. Hidrologia. Operações 
Unitárias. Estatística Aplicada. Química Ambiental. Educação Ambiental. Poluição do Solo. 
Direito Ambiental. Microbiologia Ambiental. Poluição do Ar. Projetos Ambientais. Sistema de 
Gestão Ambiental. Tecnologias Limpas. Biomonitoramento. Instrumentos de Licenciamento 
Ambiental. Segurança. Saúde e Meio Ambiente. Tecnologia da Energia. Ecologia e 
ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. 
Noções de Geologia e Solo. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. 
Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, 
poluição hídrica e tecnologia de tratamento de águas e efluentes para descarte/e ou reuso. 
Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, 
hídricos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e d’água subterrânea. Legislação Ambiental aplicada (Leis, decretos, 
resoluções CONAMA). Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
Processo de licenciamento ambiental. Lei Federal nº 9.605/98 e suas alterações. Lei Federal nº 
9.985/00 e suas alterações. Noções de economia ambiental. Política ambiental e 
desenvolvimento sustentável. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, 
vocação e uso do solo. 
 
Analista de Infraestrutura 
1. Projeto de obras de construção civil. 1.1. Levantamentos aerofotogramétricos e topográficos; 
georreferenciamento. 1.2. Sondagens geológicas. 1.3. Estudos ambientais. 1.3.1. Estudos 
hidrográficos. 1.3.2. Legislação de proteção ambiental. 1.4. Cálculo de movimentação de 
material. 1.4.1. Cálculo de terraplenagem e movimentação de terra. 1.4.2. Identificação de 
jazidas para importação de solo. 1.4.3. Cálculo de energia de compactação. 1.5. Projeto 
arquitetônico. 1.6. Projeto de fundações. 1.7. Projeto estrutural. 1.8. Projeto de instalações 
hidráulicas, sanitárias e pluviais. 1.9. Projeto de hidrovias. 1.10. Projeto de portos. 1.10.1. 
Portos fluviais e lacustres. 1.10.2. Portos marítimos. 1.10.3. Portos secos. 1.11. Projeto de 
pontes e viadutos. 1.12. Projeto de túneis. 1.13. Projeto de barragem de usina hidrelétrica. 
1.14. Projeto de infraestrutura civil para transmissão e distribuição de energia elétrica.                
2. Execução de obras de construção civil. 2.1. Documentação e registro de obra. 2.2. 
Localização georreferenciada de obra. 3. Fundações. 3.1. Escavações. 3.2 Escoramentos. 3.3. 
Barragens e muros de arrimo. 3.4. Concretagens de fundações. 3.5. Estruturas. 3.5.1. 
Estruturas de concreto armado e protendido. 3.5.2. Estruturas especiais de concreto armado. 
3.5.3. Estruturas de alvenaria resistente. 3.5.4. Estruturas metálicas. 3.5.5. Estruturas de 
madeira. 3.6. Geologia de fundações. 4. Desenho técnico. 5. Materiais de construção civil. 5.1. 
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Tecnologia dos materiais de construção civil. 5.2. Resistência dos materiais de construção civil. 
6. Equipamentos e veículos de construção civil. 7. Mecânica dos solos. 8. Estatuto da Cidade 
(Lei nº 10.257/2001): diretrizes gerais da política urbana. 9. Obras de canalização (canais 
artificiais, barragens fixas e móveis, eclusas, obras de transposição, irrigação, drenagem, 
macrodrenagem e dragagem). 10. Estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). 11. 
Estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social. 12. Planejamento de obras: 
programação, orçamentação e controle. 
 
Assessor Jurídico 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Introdução ao Direito Administrativo: origem, objeto, conceito e 
fontes. 2. Regime Jurídico Administrativo. Princípios explícitos e implícitos do direito 
administrativo.  3. Poderes Administrativos. 4. Organização Administrativa. Administração direta 
e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 5. Atos Administrativos: Noções gerais. Elementos e Desvio de Poder. Classificações. 
Extinção. Convalidação. Controle dos atos administrativos. 6. Responsabilidade Civil do 
Estado. 7. Controle da Administração. 8. Licitação. 9. Contratos Administrativos. 10. Serviços 
Públicos. 11. Terceiro Setor: Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público. Organizações da Sociedade Civil em regime de mútua cooperação. Serviços 
Sociais Autônomos. 12. Servidor Público. 13. Improbidade Administrativa. 14. Intervenção do 
Estado na Propriedade. 15. Bens Públicos. 16. Processo administrativo: noções e princípios 
constitucionais, direito à informação, certidão e petição. 17. Mandado de Segurança Individual 
e Coletivo, Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação Popular e Ação Civil Pública.                          
18. Judicialização de Políticas Públicas. 19. Atuação do Estado no domínio econômico.                    
20. Responsabilidade Fiscal. 21. Jurisprudência do STF, STJ e TCU. 
DIREITO AMBIENTAL. 1. Direito ambiental: histórico, formação e conceito. 2. Princípios do 
Direito Ambiental: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do desenvolvimento, 
princípio democrático, princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do equilíbrio, 
princípio da capacidade de suporte, princípio da responsabilidade, princípio do poluidor 
pagador e do usuário pagador, princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, 
princípio da sustentabilidade, princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, princípio da 
informação. 3. A Constituição Federal e o meio ambiente. 3.1. Repartição de competências 
constitucionais em matéria ambiental. 3.2. Competência ambiental comum. 4. Gestão e Política 
do Ambiente. 4.1. Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 4.2. Pagamento pelos 
Serviços Ambientais. 5. Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 5.1. Princípios, objetivos 
e instrumentos. 5.2. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 5.3. Licenciamento ambiental.                    
5.4. Infrações administrativas ambientais. 5.5. Poder de Polícia Ambiental. 6. Crimes contra o 
meio ambiente. 7. Meios processuais para a defesa ambiental na esfera judicial e 
administrativa. 8.   Responsabilidade civil e reparação do dano ecológico. 9. Política Nacional 
Urbana. 10.  Política Nacional de Educação Ambiental.  11.  Política Nacional da 
Biodiversidade. 12.  Proteção legal da vegetação nativa.  13.  Áreas Protegidas. 14.  Sistema 
Nacional das Unidades de Conservação da Natureza.  15.  Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 16.  Regime Jurídico dos Recursos hídricos e segurança de barragens. 17.  Política 
Nacional do Saneamento Básico. 18.  Política Nacional de desenvolvimento sustentável dos 
povos e comunidades tradicionais 19.  Política Nacional sobre mudança do clima.                      
20.  Biossegurança. 21. Constituição Federal; Lei Complementar nº 140/2011; Lei 6.902/1981; 
Lei nº 6.938/1981; Lei nº 9.433/1997; Lei nº 9.605/1998; Lei nº 9.795/1999; Lei 9.985/2000; Lei 
nº 11.105/2005; Lei 11.445/2007; Lei nº 12.187/2009; Lei 12.651/2012; Lei 14.026/2020; Lei nº 
14.119/2021; Decreto 6.040/2007; Decreto nº 6.514/2008; Decreto nº 4.339/2002; Resolução 
CONAMA 237/1997.  22. Jurisprudência do STF e STJ.  
DIREITO CIVIL. (Lei 10.406/2002 e alterações posteriores): Vigência, validade, eficácia, 
interpretação e aplicação das normas civis (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 
Decreto-lei 4.657/1942 alterado pela Lei 12.376/2010); Parte geral: Pessoa natural; Pessoa 
jurídica; Direitos da personalidade; Personalidade, capacidade, representação, assistência, 
emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e registro (Lei de Registros 
Públicos, Lei 6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão 
provisória e sucessão definitiva da pessoa natural; Associações, fundações, entes 
despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares; Domicílio civil; Bens jurídicos: 
Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis; 
Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens 
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singulares e coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; 
Benfeitorias, acessões e pertenças; Frutos e produtos; Bens considerados em relação ao 
sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 8.009/1990); 
Fato jurídico: fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos aquisitivos, modificativos, conservativos e 
extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio jurídico (Pressupostos de 
existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico, representação e 
simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio 
jurídico: Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos 
lícito e ilícito; Abuso de direito; Prova. Prescrição e decadência. Direito das obrigações; 
Obrigações: Obrigações de dar coisa certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer, 
obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias; Cessão de 
crédito e Assunção de Dívida; Pagamento, Pagamento em consignação, pagamento com sub-
rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e 
remissão das dívidas, Mora, perdas e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal, 
arras, sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Estipulação em favor de terceiro, promessa 
de fato de terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, 
contrato com pessoa a declarar; Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução 
por onerosidade excessiva; Espécies de Contrato: Compra e venda, retrovenda, venda a 
contento e venda sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, 
venda sobre documentos; Troca ou permuta; Contrato estimatório; Doação; Locação de coisas; 
Empréstimo: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; Empreitada; Depósito: Depósitos 
voluntário e necessário; Mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência e 
distribuição; Corretagem; Transporte: transporte de pessoas e de coisas; Seguro: seguro de 
dano e de pessoa; Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança; Transação; Compromisso; 
Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido, 
enriquecimento sem causa; Locação imobiliária (Lei 8.245/1991). Responsabilidade civil: 
responsabilidade contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação 
de indenizar e fixação da indenização. Direitos reais: Posse; Propriedade: descoberta, 
usucapião: ordinário, extraordinário, especial (Constituição Federal/1988 e Lei 6.969/1981): 
rural, urbana, por abandono do lar e administrativa (Lei 11.977/2009 e Lei 12.424/2011), pela 
dissolução da união estável (Lei nº 9.278/1996), coletiva (Lei 10.257/2001), indígena (Lei 
6.001/1973), registro do título, acessão, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, 
confusão, comissão e adjunção; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade, árvores 
limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e 
direito de tapagem e direito de construir; Condomínio geral, voluntário, necessário e edilício; 
Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária: móveis e imóveis (Lei 4.591/1964 e Lei 
9.514/1997); Servidões; Usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; Penhor; 
Hipoteca; Anticrese. Direito de Família: Direito pessoal: casamento e relações de parentesco; 
Direito Patrimonial: regime de bens entre os cônjuges, usufruto e da administração dos bens de 
filhos menores, alimentos (Lei 5.478/1968, Lei 8.971/1994.e Lei 11.804/2008) e bem de família; 
Separação e Divórcio: judicial e extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), 
Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); União estável; Tutela e curatela (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
13.146/2015). Direito das sucessões: Sucessão em geral: herança, vocação hereditária, 
herança jacente e petição de herança; Sucessão legítima; Sucessão testamentária; Inventário 
e partilha. Jurisprudência STF, STJ e TJRJ.  
DIREITO CONSTITUCIONAL. 1. Classificação das Constituições. 2. Classificação das normas 
constitucionais quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade. 3. Interpretação da Constituição. 
Princípios de interpretação. 4. Poder Constituinte: conceito, formas de exercício e espécies.                     
5. Princípios, direitos e garantias fundamentais. 6. Habeas Corpus, Mandado de Segurança, 
Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação Popular. 7. Direitos Sociais. 8. Nacionalidade                        
9. Direitos políticos. 10. Organização político-administrativa. 10.1. Federação na Constituição 
de 1988 692. O princípio federativo. 10.2. O princípio da separação dos Poderes.                               
11. Organização do Estado. Autonomia e soberania.  11.1. Repartição de competências. 11.2. 
O Município e a Federação. 11.3. O conceito de interesse local. 11.4. A organização do 
Município. 11.5. Autonomia municipal: limitações constitucionais. 12. O Poder Legislativo e sua 
competência. 12.1. A Câmara Municipal. 12.2. As proibições e incompatibilidades aplicáveis 
aos Vereadores. 12.3. O processo legislativo. 13. O Poder Executivo. 13.1. A responsabilidade 
do Poder Executivo.  14. Ordem econômica e ordem social. 15. Intervenção do Estado no 
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domínio econômico. 16. A prestação de serviços públicos e as normas constitucionais.                    
17. Modificação da Constituição de 1988: revisão constitucional, emenda à Constitucional. 
17.1. Limites ao poder de reformar. Controle judicial de proposta e de emenda à Constituição. 
18. Poder Judiciário. 18.1. Funções essenciais à Justiça. 19. Controle de constitucionalidade. 
20. Defesa do Estado e das Instituições democráticas: estado de defesa e estado de sítio.                  
21. Finanças Públicas: normas gerais, orçamentos e princípios constitucionais orçamentários. 
22 Leis Orçamentárias. 22.1. Processo legislativo das leis orçamentárias. 22.2. Créditos 
adicionais. 22.3 Limites para despesa com pessoal. 23. Ordem econômica e financeira.               
24. Ordem Social. 25. Jurisprudência do STF e STJ. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (Lei 13.105/2015 e alterações posteriores): Aplicação da 
norma processual no tempo e no espaço; Normas fundamentais. Jurisdição e ação, limites da 
jurisdição nacional, Cooperação internacional; Organização e divisão do Poder Judiciário    
(Constituição Federal/1988); Competência: critérios, fixação, modificação da competência e 
declaração de incompetência, cooperação nacional; Legitimação: ordinária e extraordinária; 
Capacidade processual: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade 
postulatória; Partes: Deveres, responsabilidade, despesas, honorários, multas, gratuidade de 
justiça e sucessão das partes; Procuradores: Representação processual, sucessão dos 
procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994 e 
Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio e Intervenção de terceiros; Juiz: Poderes, 
deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça; Funções 
essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia 
(Constituição Federal/1988); Atos processuais: Forma dos atos processuais, atos em geral, 
atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos atos 
processuais: Prazos processuais: contagem e verificação dos prazos e penalidades; Lugar dos 
atos processuais; Comunicações dos atos processuais: Cartas, citações e intimações; 
Nulidades dos atos processuais; Distribuição e do registro; Valor da causa; Tutela provisória; 
Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção do processo; Processo de 
conhecimento e cumprimento de sentença: Procedimento sumário (Lei 5.869/1973); 
Procedimento comum: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; 
Improcedência liminar do pedido. Audiência de conciliação ou de mediação; Resposta do réu: 
Contestação e reconvenção; Revelia; Providências preliminares e saneamento: não incidência 
dos efeitos da revelia, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e alegações 
do réu; Julgamento conforme o estado do processo: extinção do processo, julgamento 
antecipado do mérito e saneamento e organização do processo; Audiência de instrução e 
julgamento; Provas em geral e em espécie: produção antecipada da prova, ata notarial, 
depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, força 
probante dos documentos, arguição de falsidade, produção da prova documental, documentos 
eletrônicos, prova testemunhal, admissibilidade, valor e produção da prova testemunhal, prova 
pericial e inspeção judicial; Sentença: elementos e efeitos; Coisa julgada; Remessa necessária; 
julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa; 
Liquidação de sentença; Cumprimento de sentença. Procedimentos especiais: Teoria geral dos 
procedimentos especiais; Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição 
voluntária: Consignação em pagamento, Depósito; Ação de exigir contas; Procedimentos 
possessórios; Procedimentos de usucapião de terras particulares (usucapião ordinário, 
extraordinário, especial urbana, rural, pela dissolução da união estável e por abandono do lar, 
administrativo, coletivo e indígena (Constituição Federal/1988, Código Civil/2002, Lei 
6.001/1973, Lei 6.969/1981, Lei nº 9.278/1996, Lei 10.257/2001, Lei 11.977/2009, Lei 
12.424/2011); Outras ações para defesa da propriedade e da posse: ação vindicatória, ação 
reivindicatória, ação de imissão na posse, ação negatória, ação confessória, ação de dano 
infecto, ação publiciana, ação declaratória e ação de indenização. Procedimentos decorrentes 
da locações imobiliárias (Lei 8.245/1991); Divisão e da demarcação de terras particulares; 
Ação de dissolução parcial de sociedade; Inventário, partilha, arrolamento, inventário 
extrajudicial e requerimento de alvará judicial (Lei 6.858/1980); Embargos de terceiros; 
Oposição; Habilitação; Ações de família e procedimentos decorrentes das relações familiares 
(Constituição Federal/1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 5.478/1968, Lei 
6.515/1977, Lei 8.971/1994 e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial 
e extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei 
8.560/1992); Monitório; Homologação do penhor legal; Regulação de avaria grossa; 
Restauração de autos; Notificação e da interpelação; Alienação judicial; Divórcio e da 
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separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de 
bens do matrimônio; Testamentos e dos codicilos; Herança jacente; Bens dos ausentes; Coisas 
vagas; Interdição; Tutela e curatela (Código Civil. Lei Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
Organização e da fiscalização das fundações; Ratificação dos protestos marítimos e dos 
processos testemunháveis formados a bordo; Juizados especiais cíveis estaduais, federais e 
Fazendários (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e Lei 12.153/2009); Processo coletivo: ação civil 
pública e ação popular (Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985 e Lei 8.078/1990), Mandado de 
segurança individual e coletivo (Lei 12.016/2009); Busca e apreensão e de depósito de coisa 
vendida a crédito com reserva de domínio e de coisa gravada com alienação fiduciária em 
garantia (Decreto-lei 911/1969); Juízo arbitral (Lei 9.307/1996 alterada pela e Lei 13.129/2015); 
Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos necessários para 
realizar qualquer execução, inadimplemento do devedor e título executivo, responsabilidade 
patrimonial; Execuções em espécie: Execução para a entrega de coisa certa e incerta; 
Execução das obrigações de fazer e de não fazer; Execução por quantia certa contra devedor 
solvente; Penhora: objeto, documentação, registro, depósito, lugar, modificações, modalidades, 
avaliação, expropriação de bens, adjudicação, alienação e satisfação do crédito; Execução 
contra a fazenda pública; Execução de alimentos; Embargos do devedor, embargos à 
execução contra a fazenda pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial, 
embargos à execução e embargos na execução por carta; Exceção ou objeção de pré-
executividade; Suspensão e da extinção do processo de execução; Execução fiscal (Lei 
6.830/1980). Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Ordem dos 
processos nos tribunais e processos de competência originária dos tribunais; Incidentes de 
assunção de competência e de arguição de inconstitucionalidade; Conflito de competência; 
Homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória; Ação 
rescisória; Incidente de resolução de demandas repetitivas; Reclamação; Teoria geral dos 
recursos; Recursos em espécie; Ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais: 
Ação anulatória; Embargos de terceiro; Mandado de segurança. Jurisprudência STF, STJ e 
TJRJ.  
DIREITO TRIBUTÁRIO. 1. Conceito e autonomia do Direito Tributário. 2. Fontes do Direito 
Tributário. 3. Sistema Tributário Constitucional. 4. Tributos: definição e natureza jurídica.                    
4.1 Espécies tributárias. 5. Competência tributária. 5.1 Limitações constitucionais ao poder de 
tributar. 5.2. Princípios. 5.3. Impostos da União. 5.4. Impostos Estaduais. 5.5. Impostos 
Municipais. 6. Repartição de receitas tributárias. 7. Legislação tributária: leis, tratados e 
convenções internacionais, decretos e normas complementares. 7.1. Vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 8. Obrigação tributária: definição e espécies. 
8.1 Elementos da obrigação tributária. 9. Responsabilidade tributária. 10. Crédito tributário: 
conceitos e natureza jurídica. 10.1. Constituição do crédito tributário. 10.2. Suspensão do 
crédito tributário. 10.3. Extinção do crédito tributário. 10.4. Exclusão do crédito tributário.                  
10.5. Garantias e privilégios do crédito tributário. 11. Administração Tributária: fiscalização, 
sigilo bancário, dívida ativa e certidões negativas. 12. Processo Administrativo Tributário.               
13. Processo judicial tributário. 14. Crimes tributários e extinção da punibilidade. 15. 
Jurisprudência do STF, STJ e TCU. 
DIREITO URBANÍSTICO. 1. Constituição Federal. 1.1. Ordenamento Territorial.                            
1.2 Competências Urbanísticas. 1.3. Normas gerais. 1.4. Município. 1.5. Política Urbana. Plano 
diretor. Função social da propriedade urbana. 1.6. Regiões Metropolitanas. Aglomerados 
Urbanos. 1.7. Lei 13.089/2015 e suas alterações (Estatuto da Metrópole). 1.8. Lei nº 
12.587/2012 e suas alterações (Política Nacional de Mobilidade Urbana). 2. Direito Urbanístico. 
Direito à Cidade. 2.1. Autonomia científica. 2.2. Princípios. 2.3. Direito de construir e Direito de 
Propriedade. 2.4. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização. 2.5. Poder de polícia urbanístico. 2.6. Ordenação. Uso e ocupação solo urbano. 
2.7. Licenças urbanísticas.  2.8. Responsabilidade administrativa. Infrações e Sanções 
administrativas. 2.9. Responsabilidade civil e penal. 3. Direito à moradia. 3.1. Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb). Lei nº 13.465/2017 e suas alterações; Lei nº 12.424/2001; Medida 
Provisória nº 2.220/2001 e suas alterações. 3.2. Direito registral imobiliário. 4. Parcelamento do 
solo urbano. 4.1. Lei nº 6.766/1979 e suas alterações. 4.2. Regularização fundiária urbanística. 
4.3. Área de Preservação Permanente - APP urbana. 5. Estatuto da Cidade. 5.1. Norma geral. 
5.2. Objetivos. 5.3. Diretrizes.  5.4. Instrumentos. 5.5. Gestão Democrática das Cidades. 5.6. 
Planejamento urbano. 5.7. Normas gerais para a elaboração e implementação do Plano 
Diretor. 5.8. Disposições Gerais. 5.9. Plano Diretor do Município de Caruaru. Lei Complementar 
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Municipal nº 72/2019. 6. Concessão urbanística. 6.1. Conceito. 6.2. Natureza jurídica. 6.3. 
Disciplina. 7. Desapropriação. 7.1. Conceito. 7.2. Aplicações. 7.3. Justa indenização. 7.4. 
Recuperação das mais-valias urbanísticas. 7.5. Processo. Procedimento. Judicial e 
administrativo. 8. Proteção do Patrimônio Cultural. 8.1. Instrumentos de tutela de bens culturais 
materiais e imateriais. 8.2. Competências. 8.3. Tombamento. 8.4. Registro. 8.5. 
Desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio cultural. 8.6. Função social da propriedade 
pública. 9. Tutela da Ordem Jurídico-Urbanística. 9.1. Ação civil pública. 9.2. Ação popular. 9.3. 
Ações reais. 9.4. Ações possessórias. 9.5. Mecanismos extrajudiciais de conflito. 9.6. Termo de 
Compromisso. 9.7. Termo de Ajustamento de Conduta. 9.8. Audiências públicas.                      
10. Jurisprudência dos tribunais superiores. 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para os cargos de Nível Superior  
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e 
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, 
modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais 
em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos 
verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na 
frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação; aspas 
e outros recursos. 6. Funções da linguagem e elementos da comunicação. 
 
Raciocínio Lógico para os cargos de Nível Superior 
 1. Operações com conjuntos. 2. Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações 
com números reais e raciocínio sequencial. 3. Conceito de proposição: valores lógicos das 
proposições; conectivos, negação e tabela-verdade. Tautologias. Condição necessária e 
suficiente. 4. Argumentação lógica, estruturas lógicas e diagramas lógicos. 5. Equivalências e 
implicações lógicas. 6. Quantificadores universal e existencial. 7. Problemas de Contagem: 
Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo. Arranjos, combinações e permutações. 8. Noções de 
Probabilidade. 
 
Informática para os cargos de Nível Superior 
1. MS Office 2016/2019/2021 BR 32/64 bits (Word, Excel, Powerpoint, Access) - conceitos, 
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos.                         
2. Internet e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Edge, Firefox Mozilla 
e Google Chrome nas versões atuais de 32 e 64 bits, em português. Correio Eletrônico. 
Webmail. Mozilla Thunderbird BR nas versões atuais de 32 e 64 bits. Redes Sociais: 
Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter. 3. Segurança: Conceitos, características, proteção de 
equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall. 4. Microinformática 
– conceitos de hardware e software. Componentes e Funções. Dispositivos de entrada e saída 
de dados. Dispositivos de armazenamento. Mídias e conectores.  5. Sistema operacional 
Windows 10/11 BR - conceitos, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Operação de 
microcomputadores e notebooks. 
 
 NÍVEL MÉDIO COMPLETO/CURSO TÉCNICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Fiscal Ambiental 
Competências do Poder Executivo Municipal no campo da fiscalização ambiental. Meio 
Ambiente; Preservação Ambiental; Controle da Poluição; Biologia Ambiental; fenômenos 
atmosféricos; Erosão; conservação dos solos; Processos de produção industrial (químicas, 
metalúrgicas, mecânicas e etc.); Ecologia e ecossistemas brasileiros; Conceito de poluição 
ambiental; A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistemas na 
natureza; Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos 
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gasosos, líquidos e sólidos: mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de 
autodepuração; Processos de controle da poluição; Monitoramento ambiental de solo, água e 
ar; Remediação de áreas degradadas; Noções de educação ambiental; Gestão integrada de 
meio ambiente, saúde e segurança industrial; Legislação ambiental (Federal, Estadual e 
Municipal); Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Federal n.º 6.938/81 - Política 
Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal 
no. 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei Federal nº 11.445/2007 - Política 
Nacional de Saneamento Básico; Lei Federal nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; Resoluções CONAMA (EIA/RIMA, Licenciamento Ambiental, Resíduos, Classificação 
de Águas, Controle de Poluição Hídrica, Controle de Poluição Atmosférica); Lei Federal Nº 
12.651/2012, que instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro; Leis Estaduais - Política Estadual 
de Recursos Hídricos; Licenciamento ambiental de empreendimentos industriais; Sistema de 
Licenciamento Ambiental; Noções de hidrologia; ciclo hidrológico; bacias hidrográficas; águas 
superficiais; águas subterrâneas; Avaliação de planos de gestão de bacias hidrográficas; 
manejo de bacias hidrográficas; Classificação das Águas; Sistemas de Abastecimento de 
Água; Consumo de água; partes constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios 
gerais de dimensionamento; Adução de água; adutoras em condutos livres e forçados; órgãos 
acessórios; bombas e estações elevatórias; Tratamento de água; características físicas, 
químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; 
estações de tratamento de água; Reservatórios de distribuição de água; importância; Redes de 
distribuição de água; Sistemas de Coleta e Tratamento de Efluentes Líquidos; Qualidade da 
água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes; Redes coletoras de esgotos 
sanitários e industriais; classificação; partes constituintes; dimensionamento; Tratamento de 
efluentes líquidos; processos de tratamento; lodos ativados; lagoas de estabilização; reatores 
anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica; Autodepuração de cursos d’água; carga 
orgânica; demanda bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana; Sistemas de 
Tratamento de Óleo; Gestão dos Resíduos Sólidos; Caracterização quantitativa e qualitativa 
dos resíduos sólidos domésticos e industriais; Características físicas, químicas e biológicas dos 
resíduos sólidos; Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final adequado; 
Disposição final dos resíduos; aterro sanitário; classificação dos aterros para resíduos sólidos 
de origem doméstica e industrial; Coleta seletiva e reciclagem; Gestão Administrativa e 
Ambiental; Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras; orçamento e composição 
de custos; levantamento de quantitativos; controle físico-financeiro; Acompanhamento e 
aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais; Sistemas de 
Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental; Certificação ISO 14 000. SNUC - Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação; Política Nacional de Recursos Hídricos; Resoluções do Conama; 
Legislação Florestal; Código Florestal; Auditoria Florestal; silvicultura; produção de mudas; 
viveiros florestais; manejo; dendrometria; propriedades físicas e mecânicas da madeira; 
processamento primário e secundário da madeira; preservação e secagem da madeira; 
medições florestais; volumetria; crescimento florestal; inventário florestal; preservação 
ambiental; sementes florestais; seleção de espécies; recomposição florestal; ecologia de 
florestas tropicais: identificação de espécies florestais; interceptação de chuva pela floresta; 
regime de água no solo; proteção florestal; controle e prevenção de incêndios florestais; 
principais doenças florestais no Brasil; geoprocessamento; uso e conservação dos solos; 
adubação em geral; tipos e classificação de fertilizantes e corretivos; irrigação e drenagem; 
fitotecnia; manejo de florestas plantadas; manejo de florestas naturais; usos múltiplos; sistemas 
silviculturais aplicáveis ao manejo; plano de manejo florestal sustentável; classificação dos 
agentes causadores de danos a floresta; fitopatologia florestal; entomologia florestal; 
exploração florestal; métodos manuais e mecanizados de colheita; conceitos básicos de 
ecologia; ciclos naturais; regeneração Natural; manutenção e monitoramento; áreas de 
preservação permanente; energia de biomassa florestal;- edafologia: processos químicos, 
físicos e biológicos do solo, classificação do solo; economia florestal; sistemas agrosilvipastoris; 
projetos e manejo de paisagem; administração florestal. Legislação Ambiental Federal, 
Estadual e Municipal. 
 
Fiscal Urbano 
1. Leitura e interpretação de Projetos Arquitetônicos e complementares: Arquitetura, 
Instalações Prediais, Instalação de Segurança, Estruturas e Terraplenagem. 2. Etapas de 
desenvolvimento dos projetos. 3. Representação Gráfica de Projetos de Arquitetura: tamanho 
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de pranchas, formato de papéis, escalas, convenção de materiais, entre outros. 4. Materiais e 
técnicas construtivas. 5. Conforto ambiental das edificações: condições acústicas, térmicas e 
luminosas. 6. Desempenho de edificações: NBR 15575/2013 – Partes 1 a 6. 7. Acessibilidade 
universal em edificações: NBR 9050/2015. 
 
Topógrafo 
Planimetria: generalidades, conceitos e definições. Sistemas de unidades de medidas (linear, 
superfície e volumétrica). Grandezas lineares e angulares de um levantamento planimétrico. 
Equipamentos utilizados em planimetria: medida de distâncias (diretas e indiretas) e medidas 
angulares (ângulos horizontais e verticais). Métodos de levantamentos planimétricos 
(poligonação, irradiação, triangulação e interseção). Processamento automatizado de dados 
topográficos. Erros planimétricos: detecção, tolerâncias e correções. Cálculo de áreas. 
Altimetria: generalidades, conceitos e definições. Cotas, altitudes e diferenças de nível. 
Equipamentos utilizados em nivelamentos. Processos de nivelamento: geométrico (simples e 
composto) e trigonométrico (leap-frog). Erros altímetros. Planialtimetria: generalidades, 
conceitos e definições. Métodos de levantamento e equipamentos. Levantamentos 
batimétricos. Determinação de declividades. Determinação das cotas do greide (alturas de 
cortes e aterros, cálculo e balanceamento de volumes de cortes e aterros). Sistematização de 
terrenos (trabalhos de campo, escritório e de execução da obra no campo). Locação de 
terraplenagens e de taludes (offsets). Locações de dutos, tubulações e obras de arte. Locação 
de estruturas em geral. Locação de obras de implantação, modificação e ampliação dos 
sistemas de esgoto e abastecimento de água. Desenho topográfico: processos de 
representação do relevo (desenho de perfis longitudinais e transversais, planta com pontos 
cotados e curvas de nível). Traçado de curvas de nível (interpolação manual e automatizada). 
Escalas numéricas e gráficas. Interpretação de plantas e perfis topográficos. Orientação de 
plantas topográficas (nortes magnético, verdadeiro e de quadrícula). Noções básicas de 
AutoCAD (ou software similar de desenho automatizado por computador). Noções básicas do 
preenchimento, edição e cálculos em planilhas eletrônicas (no software Excel, ou similar). NBR 
13.133. Forma e modelos para a terra. Datum, geoide e elipsoide. Ondulação geoidal. 
Sistemas e superfícies de referência na geodesia. Sistemas de coordenadas na geodesia e na 
cartografia. Transformação entre sistemas geodésicos. Sistemas GNSS: técnicas de 
posicionamento. Aplicações e erros nos sistemas GNSS. Técnicas de transporte de 
coordenadas geodésicas e UTM. Sistemas de projeção cartográficos: tipos de projeção 
(planas, crônicas e cilíndricas). Sistema UTM. Noções básicas do software Google Earth. 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para os cargos de Nível Médio  
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e 
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, 
modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais 
em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos 
verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na 
frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação; aspas 
e outros recursos. 6. Funções da linguagem e elementos da comunicação. 
 
Raciocínio Lógico para os cargos de Nível Médio 
 1. Operações com conjuntos. 2. Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações 
com números reais e raciocínio sequencial. 3. Conceito de proposição: valores lógicos das 
proposições; conectivos, negação e tabela-verdade. Tautologias. Condição necessária e 
suficiente. 4. Argumentação lógica, estruturas lógicas e diagramas lógicos. 5. Equivalências e 
implicações lógicas. 6. Quantificadores universal e existencial. 7. Problemas de Contagem: 
Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo. Arranjos, combinações e permutações. 8. Noções de 
Probabilidade. 
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ANEXO III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS 

 
 

 

Informática para os cargos de Nível Médio 
1. MS Office 2016/2019/2021 BR 32/64 bits (Word, Excel, Powerpoint, Access) - conceitos, 
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 2. Internet 
e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google 
Chrome nas versões atuais de 32 e 64 bits, em português. Correio Eletrônico. Webmail. Mozilla 
Thunderbird BR nas versões atuais de 32 e 64 bits. Redes Sociais: Facebook, LinkedIn, 
Instagram e Twitter. 3. Segurança: Conceitos, características, proteção de equipamentos, de 
sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall. 4. Microinformática – conceitos de 
hardware e software. Componentes e Funções. Dispositivos de entrada e saída de dados. 
Dispositivos de armazenamento. Mídias e conectores.  5. Sistema operacional Windows 10/11 
BR - conceitos, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Operação de microcomputadores 
e notebooks. 
 


