
 

 
 

Língua Portuguesa  
 

1. Compreensão e Interpretação de Texto As questões de compreensão e interpretação 
visam a averiguar a capacidade do candidato, quanto à (ao): 1.1 Apreensão do significado 
global dos textos. 1.2 Estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais. ..................... 1 

1.3 Reconhecimento das ideias principais e secundárias. ................................................. 24 
1.4 Dedução de ideias e pontos de vista implícitos nos textos. 1.5 Captação da linha 

argumentativa do autor. .......................................................................................................... 28 
1.6 Diferenciação entre fatos e opiniões. ........................................................................... 35 
1.7 Reconhecimento das diferentes “vozes” dentro de um texto. ....................................... 40 
1.8 Identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em 

determinados contextos. ........................................................................................................ 54 
1.9 Análise dos textos do ponto de vista da unidade temática e estrutural. ........................ 73 
1.10 Reconhecimento da natureza dominante de um texto quanto ao gênero (conto, artigo, 

carta etc.), ao tipo (dissertativo, descritivo, narrativo etc.), ao registro (formal, informal), à 
variedade (padrão, não-padrão) e à modalidade (oral, escrita). ............................................. 77 

..... 2. Aspectos Gramaticais e Ortográficos As questões sobre fatos da língua visam a aferir 
a capacidade do candidato de: 2.1.Reflexão e análise sobre o funcionamento linguístico. 
2.2.Estabelecer relações entre os fenômenos gramaticais de diferentes tipos. .................... 116 

2.3.Reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, 
nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual/discursivo. ....................... 150 

2.4.Adequação de usos linguísticos ao contexto. ............................................................. 303 
2.5.Domínio da variedade padrão escrita. ........................................................................ 310 

 

Legislação  
 

1. Lei Orgânica de Curitiba. ................................................................................................. 1 
2. Noções de Direito Administrativo: Lei nº 8.666/93. ......................................................... 42 
Lei 10.520/2002. .............................................................................................................. 128 
Lei nº 9.784/1999. ............................................................................................................ 138 
Lei nº 8.429/92. ................................................................................................................ 158 
3. Noções de Direito Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais (Título II, Capítulo I, 

Art. 5º); ................................................................................................................................. 169 
Da Organização dos Poderes (Título IV, Capítulo I, Seção I, Art. 44 ao 47); Da Administração 

Pública: (Título III, Capítulo VII, Seção II, Art. 39 ao 41). ...................................................... 185 
4. Regimento Interno Câmara (Resolução nº 8 de 03 de dezembro de 2012). ................. 196 

 

Conhecimentos Específicos 
 
1. Contabilidade Pública – Conceito, campo de atuação, sistema orçamentário, sistema 

financeiro, sistema patrimonial e sistema de compensação.  ................................................... 1 
2. Despesa pública: Conceito, classificação, codificação, estágios da despesa, restos a 

pagar, patrimônio público, variações patrimoniais, créditos adicionais. .................................... 8 
 3. Lei Complementar Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências): do planejamento, da receita pública, da despesa pública, das 
transferências voluntárias, da destinação de recursos públicos para o setor privado, da dívida 
e do endividamento, da gestão patrimonial, da transparência, controle e fiscalização.  .......... 51 

 
 
 



 

 
 
4. Lei Complementar Municipal nº 101 de 25 de agosto de 2017 (Estabelece normas de 

finanças públicas no âmbito do Município de Curitiba voltada para a responsabilidade da gestão 
fiscal e previdenciária). ........................................................................................................... 78 

 5. Lei Federal n.º 4.320/64: da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração 
da lei de orçamento, do exercício financeiro, dos créditos adicionais, da execução do 
orçamento, do controle da execução orçamentária dos balanços e anexos. .......................... 88 

 6. Noções de tributos (PIS; CONFINS; CSLL; Imposto de Renda; Certidões negativas; dívida 
ativa). ................................................................................................................................... 106 

 7. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC.  ..................... 126 
8. Orçamento Público: Conceito, princípios orçamentários, lei orçamentária anual, lei de 

diretrizes orçamentárias, plano plurianual.  .......................................................................... 137 
9. Plano de contas.  ......................................................................................................... 167 
10. Receita pública: conceito, classificação, receita orçamentária, receita extra orçamentária, 

codificação, estágios da receita, dívida ativa.  ...................................................................... 171 
11. Regimes Contábeis: Conceitos, princípios, regimes de caixa e de competência. ....... 181 

 
 


