
ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos/especiali dades de nível médio e superior) 
 
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
2. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos. 
3. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. 
4. Estrutura fonética: letra, fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, 
ortoépia, acentuação tônica e gráfica. 
5. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. 
6. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
7. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares), concordância 
ideológica (silepse). 
8. Sintaxe de regência: verbos quanto à predicação, regência nominal e verbal. 
9. Crase. 
10. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. 
11. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
 
NOÇÕES DE DIREITO (comum a todos os cargos/especialidad es de nível médio e nível superior, 
EXCETO para o cargo de Técnico Judiciário, especialida de Técnico Judiciário) 
 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (com as alterações introduzidas pelas 
EmendasConstitucionais). 

1.1 Dos Princípios Fundamentais (art. 1º a 4º) 
1.2 Dos Direitos e Garantias Fundamentais (art.5º ao 17) 
1.3 Da Organização político-administrativa da República Federativa do Brasil (art.18 e 19) 
1.4 Da Administração Pública (art. 37 a 41) 
1.5 Do Poder Legislativo (art. 44 a 47, 59 a 69) 
1.6 Do Poder Executivo (art. 76 a 83) 
1.7 Do Poder Judiciário (art. 92 a 126) 
1.8 Das Funções essenciais à Justiça (art. 127 a 135) 
1.9 Da Família, da criança, do adolescente e do idoso (art. 226 a 230). 

 
2. Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 (com as alterações introduzidas pelas Emendas 
Constitucionais). 

2.1 Dos Servidores Públicos (art. 20 a 37) 
2.2 Do Poder Legislativo (art. 52 a 72) 
2.3 Do Poder Executivo (art. 83 a 94) 
2.4 Do Poder Judiciário (art. 96 a 118) 
2.5 Das Funções essenciais à Justiça (art. 119 a 132) 

 
3. Lei Complementar Estadual n. 59, de 18 de janeiro de 2001, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n. 85, de 28 de dezembro de 2005 e pela Lei Complementar n. 105, de 14 de agosto de 
2008, Lei Complementar n. 135, de 27 de junho de 2014, Lei Complementar n. 139, de 03 de maio de 2016, 
Lei Complementar n. 146, de 09 de janeiro de 2018, Lei Complementar n. 148, de 04 outubro de 2019 
(Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais). 

3.1 Da Organização e Divisão Judiciárias (art. 1º a 9º, 11 a 16, 23 (30) a 31, 52 a 54, 82 a 85, 163, 236 
a 257) 

3.2 Dos Direitos do Servidor (art. 260 a 272) 
3.3 Do Regime Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário (art. 273 a 290) 
3.4 Da sindicância e do processo disciplinar (art. 291 a 300) 

 
4. Lei Estadual n. 869, de 5 de julho de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas 
Gerais). 

4.1 Das Disposições Preliminares (art. 1º a 9º) 
4.2 Do Provimento (arts. 10 a 13) 
4.3 Da Nomeação (arts.14 e 15) 

 4.4 Do Estágio Probatório (art.23) 
4.5 Do Exercício (arts. 68 a 79) 
4.6 Do Tempo de Serviço (arts. 87 a 91) 
4.7 Da Frequência e do Horário (arts. 92 a 201, c/c Resolução n. 171-TJMMG/2016) 

 4.8 Das Férias (arts. 152 a 155) 
4.9 Das Licenças (art. 158 a 186) 

 
5. Regimento Interno do TJMMG (Resolução n. 167, de 05/05/2016).  



 
6. Código de Ética dos Servidores das Justiça Militar de Minas Gerais (Resolução n. 183, de 12/12/2017) 
 
7. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

7.1 Princípios (art. 1º ao 5º) 
7.2 Definições (art. 6º) 
7.3 Modalidades. Limites e Dispensa (art. 20 a 26) 
7.4 Sanções administrativas e penais (art. 81 a 108) 

 
8. Resolução nº 217 da 3ª Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948 (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos) 
 
9. Noções Básicas de Direito Penal Militar: 
       9.1 Conceito de Direito Penal Militar; 
       9.2 Fontes de Direito Penal Militar. 
 
Observação: 
• As leis federais podem ser acessadas no endereço eletrônico da Presidência da República 

(www.planalto.jus.br – Link “Legislação”). 
• As leis estaduais podem ser acessadas no sítio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

(www.almg.jus.br - Link “Legislação”). 
• As normas do TJMMG podem ser acessadas no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça Militar do 

Estado de Minas Gerais -  www.tjmmg.jus.br (http://cp.tjmmg.jus.br/ConsultaAtosNormativos/). 
 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (comum aos cargos de Oficial Jud iciário/Oficial Judiciário e Técnico 
Judiciário/Técnico Judiciário)  
 
Considerar versão em Português do Sistema Operacional Windows e Ferramentas 

 
1. Conhecimento de operação com arquivos em ambiente Windows 10. 
2. Conhecimento de arquivo e pastas (diretórios) Windows 10.   
3. Utilização do Windows Explorer: criar, copiar, mover arquivos, criar diretório Windows 10. 
4. Conhecimentos em Microsoft Word 2016 para edição de texto: criação de um novo documento, 
elaboração de tabelas, formatação geral e impressão.  
5. Conhecimentos de Internet. 
6. Correio Eletrônico: receber e enviar mensagens; anexos; catálogos de endereço; organização das 
mensagens. 
7. Conhecimentos do Microsoft Excel 2016: referências a células, fórmulas de soma e de condição e outras 
fórmulas, gráficos, formatação condicional, impressão.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(NÍVEL MÉDIO) 

 
Oficial Judiciário / ASSISTENTE TÉCNICO DE SISTEMAS  
 
1. Programação de Sistemas: Conceitos. Manutenção, documentação e suporte. Padrão e implementações 
Oracle Database Server, PL/SQL e JAVA. 
2. Sistemas gerenciadores de banco de dados, modelagem de dados, utilizando o modelo entidade-
relacionamento, modelo relacional e linguagem SQL. 
3. Interface enfocando a Internet: Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos associados a Internet/Intranet. 
4. Fundamentos de projetos de software: Conceitos, estrutura e objetivos. Ciclo de vida do projeto e do 
produto. Processos e área de conhecimento. 
5. Noções de Operação e Suporte de sistemas de microinformática e suas aplicações em ambiente 
corporativo: Estrutura e organização. Configuração e operação.  Arquiteturas e aplicações. 
6. Conceitos de Tecnologia da Informação: Conceitos de hardware e software. 
7. Componentes de hardware. Processamento de dados. Software básico e software de aplicação. Sistema 
operacional e seus utilitários. 
8. Noções de Organização e arquitetura de computadores: unidade central de processamento, placa-mãe, 
processadores (características), memórias, dispositivos de entrada e saída (periféricos), interfaces, portas, 
cabos e conectores. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Instalação de 
programas e periféricos em microcomputadores. 
9. Sistemas operacionais: Conceitos. Sistemas operacionais de estações de trabalho Microsoft Windows. 
Noções de instalação, configuração, administração, operação e manutenção. 



10. Internet e Intranet: Conceito e arquitetura. Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet/Intranet, ferramentas e aplicativos de navegação, correio eletrônico, 
conceitos de protocolos, utilização dos recursos World Wide Web, organização de informação para uso na 
Internet, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, acesso à distância 
a computadores; 
11. Segurança da informação e tecnologia: Série ISO/IEC 27000 (Gestão de segurança da informação), 
ISO/IEC 15408 (Critérios de avaliação para segurança de TI, Common Criteria), OWASP (Open Web 
Application Security Project). Conceitos básicos de segurança, proteção, controles, riscos, ameaças, 
vulnerabilidades, criptografia e certificação digital. Gestão e política de segurança da informação e 
continuidade de negócios; 
12. Noções de Gestão de serviços de tecnologia da informação: ITIL v. 3 (Information Technology 
Infrastructure Library version 3). Conceitos básicos, estrutura e objetivos. Processos e funções de 
estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua de serviços. 
13. Noções de Gerência de projetos: PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Conceitos 
básicos, estrutura e objetivos. Projetos e a organização. Ciclo de vida de projeto e ciclo de vida do produto. 
Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. 
14. Inglês Técnico. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(NÍVEL SUPERIOR) 

 
Técnico Judiciário / TÉCNICO JUDICIÁRIO  
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Dos Princípios Fundamentais. 
2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
3. Da Organização do Estado. 
4. Da Organização dos Poderes. 
5. Das Funções Essenciais à Justiça. 
6. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. 
7. Do Sistema Tributário Nacional. 
8. Da Ordem Econômica e Financeira. 
9. Da Ordem Social. 
10. Das Disposições Constitucionais Gerais. 
11. Das Disposições Constitucionais Transitórias. 
12. Da Constituição do Estado de Minas Gerais (arts. 1º a 37; 40; 52 a 143) 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Princípios do Direito Administrativo. 
2. Administração Pública: conceito, princípios, finalidade, órgãos e agentes. 
3. Administração Pública direta e indireta. Poderes Administrativos.   
4. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies, motivação, revogação e 
anulação. 
5. Contratos administrativos: conceito, espécies, formalização, alteração, execução, inexecução, revisão e 
rescisão. 
6. Licitação: conceito, princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade, sanções penais. Recursos 
administrativos. 
7. Serviços Públicos: conceito, classificação, delegação, concessão, permissão e autorização. 
8. Servidores Públicos. Regime jurídico. Organização do serviço público. Direitos, deveres e proibições do 
servidor público. Responsabilidade Administrativa, civil e criminal do servidor público. 
9. Bens Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, alienação, imprescritibilidade, impenhorabilidade. 
10. Controle da Administração. 
11. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviço 
público. Direito de regresso. 
12. Limitações do direito de propriedade. 
13. Intervenção do Estado na propriedade. Desapropriação por necessidade e utilidade pública. 
Desapropriação por interesse social. Desapropriação indireta. Retrocessão. Servidão e requisição 
administrativa. 
14. Processo Administrativo: processo e procedimento, princípios, fases e modalidades. 
15. Improbidade Administrativa. 
16. Reformas Constitucionais Administrativas. 
 
DIREITO CIVIL 
1. Da pessoa natural. Personalidade e capacidade. Da pessoa jurídica e seu registro. Da sociedade e das 
associações civis. Das fundações. Do domicílio civil. 
2. Dos bens. 
3. Dos fatos, atos e negócios jurídicos. 



4. Dos defeitos dos atos jurídicos. 
5. Da forma dos atos jurídicos e da sua prova. 
6. Dos atos ilícitos. 
7. Da prescrição e da decadência. 
8. Obrigações. Conceito. Fontes. Modalidades. Efeitos. Extinção. 
9. Contratos. Espécies. 
10. Responsabilidade Civil. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Da jurisdição. 
2. Ação: conceito, condições e teorias. 
3. Princípio do direito civil. Normas fundamentais do processo civil. 
4. Sujeitos da relação processual: parte e procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. O 
Ministério Público no Processual Civil. Advocacia Pública. Defensoria Pública. 
5. Da competência. Dos impedimentos e da suspeição. 
6. Dos atos processuais: forma, tempo e prazos. Comunicação dos atos. Nulidades. Valor da causa. 
7. Da formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos processuais.   
8. Processo de Conhecimento. Do procedimento comum. Tutelas provisórias: tutela de urgência e tutela de 
evidência. 
9. Das provas. 
10. Audiência de Instrução e Julgamento. 
11. Sentença: conceito, requisição e efeitos. 
12. Da coisa julgada. 
13. Cumprimento de Sentença. Cumprimento de Obrigação Pecuniária. Cumprimento Provisório. 
Cumprimento Definitivo. Cumprimento da Sentença no Caso de Prestação Alimentícia. Cumprimento de 
Sentença contra a Fazenda Pública. Cumprimento de Sentença no caso de Obrigação a Fazer, não Fazer 
ou Entregar Coisa. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 
14.Execução em geral. Partes no Procedimento Executivo. Competência. Requisitos Necessários para 
Realizar qualquer Execução. Título Executivo. Títulos Executivos Judiciais. Títulos Executivos 
Extrajudiciais. Alienação de Bens Impenhoráveis. Embargos. 
15. Precedentes Judiciais. 
16. Recursos: conceito, pressupostos, juízo de admissibilidade, efeitos. Apelação. Agravo. Recurso 
Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Formas não recursais de impugnação às decisões 
judiciais. 
17. Desapropriação e o processo expropriatório. 
18. Mandado de Segurança. Ação Popular. Mandado de Injunção. 
 
DIREITO PENAL 
1. Crimes contra a Administração Pública: Dos Crimes praticados por funcionário público contra a 
administração em geral. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Dos crimes 
contra a administração da justiça. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
1. A norma processual penal no tempo e no espaço. Interpretação da norma processual penal. 
2. Fontes do Direito Processual Penal. Aplicação da lei processual penal. Princípios disciplinadores do 
Direito Processual Penal. As garantias constitucionais e o Processo Penal. 
3. Polícia e Inquérito Policial. 
4. Ação Penal. Ação Civil. 
5. Jurisdição. Órgãos de Jurisdição Penal. Competência. Métodos de determinação e modificação da 
competência. Conflito de jurisdição. Conflito de Competência.  Competência da Justiça Federal e da Justiça 
Militar Estadual.   
6. Sujeitos do processo. Capacidade processual. Legitimidade. O Ministério Público e seu assistente. 
Acusado e defensor. O interrogatório do acusado e a ampla defesa.  Princípios que regem o contraditório. 
7. Processo e procedimento. Dos procedimentos comuns e especiais. 
8. Das medidas assecuratórias. 
9. Da insanidade mental do acusado. 
10. Das provas. 
11. Instrução criminal. Prisão e suas modalidades. Liberdade provisória. Fiança. Citações e intimações. 
Questões e processos incidentes.   
12. Sentença criminal; formalidades essenciais; declaração da sentença; nova definição jurídica do fato; 
publicidade; efeitos. A validade da sentença condenatória criminal enquanto coisa julgada inconstitucional. 
13. Crimes de competência do júri e do juiz singular. Pronúncia. Impronúncia. Absolvição sumária. 
Desclassificação. Desqualificação. Libelo. Quesitos. Do julgamento pelo júri. 
14. Recursos. Fontes normativas dos recursos. Classificação dos recursos. Procedimento recursal. Efeitos 
dos recursos. Juízo de admissibilidade. Extinção anormal das vias recursais. Dos recursos em espécie. 
Nulidades. 
 



DIREITO PENAL MILITAR 
1. Crime Militar: identificação de crime militar perante o CPM. Conceito.  
2. Do crime: crime consumado e tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Crime 
impossível. Crime doloso. Crime culposo. 
3. Estado de necessidade. Legítima defesa.  
4. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.  
5. Da imputabilidade penal.  
6. Da embriaguez. 
7. Concurso de agentes. Concurso de crimes. Crime continuado. 
8. Das causas de extinção da punibilidade no CPM. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 
1. Lei de Processo Penal Militar e sua aplicação. 
2. Inquérito Policial Militar. 
3. Ação Penal Militar e seu exercício. 
4. Do Processo Penal Militar.  
5. Do Juiz e seus auxiliares. 
6. Partes do Processo. 
7. Da denúncia.  
8. Do foro militar. 
9. Da citação, intimação e notificação. 
10. Dos recursos na Justiça Militar. 
 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 
1. Resolução nº 217 da 3ª Assembléia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948 (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos). 
2. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Execução Penal) 
3. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Ação Civil Pública) 
4. Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009 (Mandado de Segurança)  
5. Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989 (Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência) 
6. Lei n. 8.069, de 13 de junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
7. Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 
8. Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017 (Amplia a Competência da Justiça Militar) 
 

Técnico Judiciário/ADMINISTRADOR DE REDES   
 
1. Sistemas operacionais de rede/servidores: Manipulação de arquivos e diretórios, administração de 
usuários e grupos, sistema de arquivos, gerenciamento de processos, servidores, fundamentos de Linux, 
fundamentos de Windows Server. 
2. Redes de computadores: Fundamentos de protocolos, cabeamento, arquitetura de redes locais, 
equipamentos de redes, segurança e desempenho, montagem de redes ponto a ponto e cliente/servidor, 
pilha TCP/IP, camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada 
de aplicação, segurança de redes. 
3. Tecnologias de redes (LANs, MANs e WANs) 
4. Ferramentas de administração de redes. 
5. Segurança digital em redes: fundamentos de segurança da informação, vulnerabilidade de sistemas, 
crimes contra computadores, criptografia, certificação digital, privacidade, segurança de redes, firewalls, 
detecção e combate a invasões.  Vírus, vermes, spam e outras pragas (Malware), autenticação e 
identificação, LDAP. 
6. Segurança da informação. 
7. Conceitos e fundamentos de sistemas operacionais. 
8. Configuração e gerenciamento de processos servidores dos sistemas operacionais comerciais. 
9. Aspectos operacionais de redes. 
10. Segurança da informação e tecnologia: Série ISO/IEC 27000 (Gestão de segurança da informação), 
ISO/IEC 15408 (Critérios de avaliação para segurança de TI, Common Criteria), OWASP (Open Web 
Application Security Project). Conceitos básicos de segurança, proteção, controles, riscos, ameaças, 
vulnerabilidades, criptografia e certificação digital. Gestão e política de segurança da informação e 
continuidade de negócios; 
11. Gestão de serviços de tecnologia da informação: ITIL v. 3 (Information Technology Infrastructure Library 
version 3). Conceitos básicos, estrutura e objetivos. Processos e funções de estratégia, desenho, transição, 
operação e melhoria contínua de serviços. 
12. Gerência de projetos: PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
13. Conceitos básicos, estrutura e objetivos. Projetos e a organização. Ciclo de vida de projeto e ciclo de 
vida do produto. Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. 
14. Inglês Técnico. 
 



 
Técnico Judiciário/ANALISTA DE SISTEMAS 
 
1. Lógica de programação. Constantes e variáveis. Expressões lógicas, aritméticas e literais. Comandos de 
entrada e saída. Estruturas sequenciais, condicionais e de repetição. Vetores e Matrizes. Registros. Listas, 
Pilhas, Filas e Deques. Árvores. Programação orientada a eventos.  
2. Metodologia de desenvolvimento de sistemas. Modelos de processos de desenvolvimento de software. 
Participantes do processo de desenvolvimento de software. Estrutura básica de uma metodologia de 
desenvolvimento de sistemas.  
3. Metodologias Ágeis de Desenvolvimento: Scrum, XP, TDD, Modelagem Ágil, DDD, Kanban. 
4. Engenharia de Software. 4.1 Engenharia de Requisitos, Gestão de Requisitos, Análise e Projeto, 
Implementação, Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros), Homologação e 
Gestão de Configuração. 
5. Análise e projeto orientado a objetos. Conceitos básicos sobre UML. Modelagem de Casos de Uso. 
Modelagem Estrutural. Modelagem Comportamental. Modelagem Arquitetural. 
6. Modelagem de dados utilizando o Modelo de Entidade-Relacionamento. Entidades e Relacionamentos. 
Mapeamento de Cardinalidade. Chaves de Entidade. Auto-relacionamento. Agregação. Mapeamento de 
restrições de integridade. Generalização e especialização.  
7. Linguagem de implementação Banco de Dados: Banco Físico, Lógico e Conceitual. Linguagens 
procedurais embarcadas e SQL/ANSI. 
8. Conceitos e fundamentos de SOAP - Arquitetura orientada a serviços. 
9. Gestão Eletrônica de Documentos, XML como representação. 
10. Governança de Tecnologia da Informação. Modelo COBIT 5. Gerenciamento de Serviços. Modelo ITIL 
V3. 
 
Técnico Judiciário/CONTADOR 
 
1. Fundamentos de Contabilidade Financeira (Geral): estrutura conceitual básica da Contabilidade, 
objetivos da Contabilidade, patrimônio e sua composição, equação fundamental do patrimônio, estados 
patrimoniais, fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 
2. Componentes patrimoniais Ativos: conceitos, conteúdo e classificação dos grupos e subgrupos de acordo 
com a Lei n. 6.404/76, composição das contas de ativo, critérios de avaliação, métodos de avaliação dos 
estoques, aspectos fiscais relativos a estoques. Passivo: conceitos, conteúdo e classificação dos grupos e 
subgrupos de acordo com a Lei n. 6.404/76, composição das contas de passivo, critérios de avaliação, 
provisões. Patrimônio líquido: conceitos, conteúdo e classificação dos grupos e subgrupos de acordo com 
a Lei n. 6.404/76, composição das contas do patrimônio líquido, critérios de avaliação, formação e 
alterações do capital social. Reservas e Provisões: diferenciação entre reservas e provisões, tipos de 
reservas, constituição e reversão de reservas, tratamento contábil e forma de avaliação. Composição e 
tratamento contábil da conta lucros ou prejuízos acumulados. 
3. Conceituação de receitas, ganhos, despesas, custos e perdas. Receitas: apuração e apropriação das 
receitas, tipos e classificação, tratamento legal, forma de contabilização, observância dos princípios 
contábeis. Despesas: apuração e apropriação das despesas, classificação e tratamento legal, formas de 
Contabilização, observância dos princípios contábeis. 
4. Custos dos produtos/mercadorias/serviços vendidos: conceitos, formas de apuração e contabilização. 
Receitas e despesas não-operacionais: definição, conteúdo, tipos, formas de apuração, contabilização. 
5. Plano de contas, fatos e lançamentos contábeis. Escrituração contábil e registro de operações típicas de 
empresas comerciais, industriais e de serviços. Principais livros e documentos fiscais. Livros contábeis 
(diário, razão, caixa, contas-corrente). Controle de contas bancárias, incluindo conferência e conciliação de 
saldos. Planejamento e controle de caixa. Elaboração de relatórios financeiros a partir dos livros contábeis.  
Classificação, organização e arquivamento de documentos comprobatórios dos registros contábeis. 
Sistemas de escrituração. 
6. Apuração do Resultado, encerramento de exercício social e distribuição do resultado. Provisão para o 
imposto sobre a renda e contribuição social. Participações e contribuições: conceitos, formas de cálculo e 
contabilização. Distribuição do resultado (destinação de Lucros): tipos de distribuição, disposições legais, 
forma de cálculo, contabilização e apresentação (divulgação). 
7. Demonstrações Financeiras segundo a Lei n. 6.404/76: tipos de demonstrações, obrigatoriedade de 
apresentação, conceitos e forma de apresentação (divulgação).  Notas Explicativas às demonstrações 
financeiras. Consolidação de demonstrações financeiras. 
8. Análise das demonstrações financeiras: análise horizontal e vertical: análise do capital de giro; índices 
de liquidez, de endividamento, de rentabilidade (lucratividade) e de rotatividade (de atividades); 
alavancagem financeira e operacional. 
9. Orçamento Público: conceito, classificação, tipos, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, 
elaboração do orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais, orçamento por programas, plano 
plurianual (PPA), diretrizes orçamentárias, orçamento base zero, programação financeira e transferências 
financeiras. Aprovação, execução e avaliação do orçamento. 
10. Processo de elaboração de proposta orçamentária. Planejamento e controle orçamentário. 



11. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA): finalidade de cada uma e inter-
relação entre elas, importância destas leis para a contabilidade governamental, relação com as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração pública estabelecidas no PPA e PPAG. 
12. Receita Pública: conceito, classificação (receitas correntes, receitas de capital), estágios (previsão, 
lançamento, arrecadação, recolhimento) e codificação da receita (classificação da receita por categoria 
econômica, classificação da receita por fontes).  Restituição e Anulação de Receitas. 
13. Despesa Pública: conceito, classificação da despesa quanto à natureza (categorias econômicas, grupo 
de despesas, modalidade de aplicação, elemento de despesas) e estágios (fixação, empenho, liquidação, 
pagamento).   
14. Dívida ativa: conceito, inscrição e classificação (natureza tributária, natureza não tributária). Dívida 
passiva: conceito e classificação (dívida flutuante, dívida fundada).  Suprimento de fundos: conceito, 
concessão e restrições na concessão. Despesas de exercícios anteriores: conceito, ocorrência e 
prescrição. 
15. Restos a pagar: conceito, classificação (restos a pagar processados, restos a pagar não processados), 
pagamento, cancelamento e prescrição. 
16. Contabilidade Governamental: conceito, objetivo, classificações, normas, campo de aplicação e regimes 
contábeis. Controle contábil na administração pública. Sistema de contabilidade governamental. Patrimônio 
na administração pública: conceito e aspectos quantitativos e qualitativos. Inventário na administração 
pública. Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual. MCASP Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
17. Escrituração na administração pública: normas, sistema de contas, plano de contas, registro de 
operações típicas. 
18. Balanços (demonstrativos da gestão): Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial 
e Demonstração das Variações Patrimoniais. Operações de encerramento do exercício e levantamento de 
contas.   
19. Dispositivos da lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) e da lei de licitação e 
contratos (Lei n. 8.666/93) que interferem no processo contábil das organizações (sujeitas a estas leis). 
Modalidades, limites, dispensa e inexigibilidade de licitação para compras, obras e serviços. Cláusulas 
necessárias nos contratos.  Documentos hábeis a serem fornecidos pelos credores, na entrega dos 
materiais, prestação de serviços ou execução de obras. O exercício financeiro. Relatório de Gestão Fiscal: 
características e conteúdo. 
20. Levantamento de contas, tomada de contas e prestação de contas na administração pública: 
conceituação, características, procedimentos, responsabilidades dos gestores públicos, relatórios, prazos, 
legislação que disciplina estes procedimentos. Controle de custos na administração pública. Fundamentos 
sobre controle, controle interno e controle externo na administração pública. 
21. Noções básicas sobre tributos. Impostos, taxas e contribuições. Tratamento contábil aplicável aos 
impostos e contribuições. Retenções na fonte realizadas pela administração pública. Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF). Imposto Sobre Serviços (ISS). Contribuição Previdenciária (INSS). Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971/2009. Decreto 9.580/2018. Lei Complementar nº 116/2003. 
Lei Complementar nº 123/2006.  
 
Técnico Judiciário/ESTATÍSTICO  
 
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: interpretação de gráficos, tabelas, histogramas, 
box-blot, diagramas. 
2. Medidas de Dispersão: variância, desvio padrão, amplitude, coeficiente de variação e intervalo 
interquantil. 
3. Medidas de Posição: Média, Moda, Mediana e Quantis em geral. 
4. Análise de regressão linear: Critérios de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança; modelos de 
regressão linear; análise de variância; análise de resíduos. 
5. Correlação. 
6. Estimação e intervalo de confiança 
7. Análise de séries temporais: modelos de Box & Jenkins; modelos autoregressivos; modelos de médias 
móveis; modelos mistos; função de autocorrelação (FAC); função de autocorrelação Parcial (FACP). 
8. Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência; Teorema da 
Probabilidade Total e Teorema de Bays; variáveis aleatórias discretas e contínuas; distribuição de 
probabilidades; distribuição de probabilidade discretas (Bernoulli, Binomial, Poisson); distribuições de 
probabilidades contínuas (exponencial, normal); distribuições condicionais e independência.  
9. Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples; estratificada; sistemática e por conglomerados. 
10. Testes de Hipóteses: hipóteses simples e compostas; níveis de significância de um teste; Teste-t de 
Student; Teste Qui-quadrado em tabelas de contigência. 
11. Métodos Não Paramétricos (Teste do Sinal, Teste de Wilcoxon, Teste de MannWhitney,Teste de 
Kruskal-Wallis).  
 
 
 


