PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

EDITALDE RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ANEXO II)
A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber a retificação do ANEXO II do Edital 001/2012
publicado dia 27/03/2012, na disciplina de conhecimento específico do cargo de ADVOGADO, valendo o conteúdo programático abaixo apresentado.

001 - ADVOGADO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO
 LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a capacidade de
leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar
a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em
diferentes situações. Interpretação de Textos. Tipos de Comunicação:
Descrição, Narração e Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia
Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de Sílabas. Classes de Palavras:
substantivo, adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral
e pronomes. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento.
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de Tempos
e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de Crase.
Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. Formação de Palavras: composição e
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. Estrutura do Período:
coordenação e subordinação. Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e
conhecimento de frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa
será elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que as
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter
definitivo, a partir de Janeiro de 2013
 MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico
(entendimento de estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar
conteúdos matemáticos na vida prática, com relação aos seguintes pontos:
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores:
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas.
Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida de tempo. Sistema
métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e
grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes
proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juro simples:
juros, capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos da Teoria dos
Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade,
números primos, fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica,
valor absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da Função,
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos,
Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções
crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função
Polinominal do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica,
Funções Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio lógico e
Resolução de situações-problema.
 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e
social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, meio
ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos
nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 2007;
Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8.

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública - princípios fundamentais,
poderes e deveres. Uso e Abuso do poder. Organização Administrativa
Brasileira (D.L.200/67 e 900/69-CF/88 artigos 37 e seguintes EC 19/98). Poderes
Administrativos - vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar,
disciplinar e de polícia. Processo Administrativo Disciplinar - do ato
administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies. Anulação
e revogação. Licitação e contratos, modalidades de contratos administrativos,
agentes e servidores públicos, administração direta e indireta. Serviços
delegados. Convênios e consórcios. Intervenção no domínio econômico.
Controle da Administração Pública. Controle externo a emprego do Tribunal de
Contas. Controle jurisdicional - sistemas de contencioso, administrativo e de
jurisdição una. Instrumento do controle jurisdicional. Investidura. Processo
disciplinar. Serviços Públicos - Concessão, permissão, autorização e delegação.
Bens Públicos. Poder de Polícia. Desapropriação. Processos Administrativos.
Responsabilidade Civil do Estado. Limitações à Propriedade Privada. Poder
Regulamentar de Polícia. Licitações (Lei 8.666/93 e posteriores alterações) –
Pregão – Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. Crimes da Lei de Licitações –
Lei 8.666/93. Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92.
DIREITO CIVIL:Fontes formais do direito positivo. Vigência e eficácia. Conflitos
de leis no tempo e no espaço. Hermenêutica e aplicação da lei. Pessoa natural começo e fim da personalidade, capacidade de fato e de direito, pessoa
absoluta e relativamente incapaz. Pessoa jurídica – classificação. Pessoa jurídica
de direito público e privado - personalidade jurídica, representação e
responsabilidade. Registro civil. Domicílio da pessoa natural e jurídica,
pluralidade e mudança de domicílio. Bens - classificação, bens fora do
comércio. Atos e fatos jurídicos - conceito e classificação, interpretação dos
atos jurídicos, defeitos dos atos jurídicos, erro, dolo, coação, simulação e
fraude. Modalidades - condição suspensiva, condição resolutiva e termo,
forma, nulidade absoluta e relativa, ratificação. Atos ilícitos - conceito e
espécies, prescrição – causas suspensivas e interruptivas. Direito das coisas posse e propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias - enfiteuse e servidões.
Direitos reais de garantia - penhor, anticrese e hipoteca. Direito das obrigações
- modalidades, cláusula penal, efeito das obrigações, pagamento por
consignação, com sub-rogação, imputação, novação, transação, compromissos,
confusão e remissão. Perdas e danos. Juros de mora. Cessão de crédito.
Contratos - espécies, obrigação por declaração unilateral de vontade,
obrigações por atos ilícitos. Responsabilidade Civil. Teoria da culpa e do risco.
Dano moral. Liquidação das obrigações. Concurso de credores. Correção
Monetária. Direito de Família. Sucessões.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição - características, poderes, princípios,
espécies. Competência - espécie, perpetuação, modificações, continência,
prevenção. Incompetência. Conflito de competência. Ação - conceito, teoria,
condições, classificação, elementos. Cumulação de ações. Processos - conceito,
espécies, procedimento, princípios, pressupostos, formação do processo.
Sujeitos da relação processual - o Juiz, órgãos auxiliares, partes, sujeitos,
capacidade, representação, substituto processual. Litisconsórcio e suas
espécies - assistência, intervenção de terceiros: oposição, admissão à autoria,
denunciação da lide, chamamento ao processo, embargos de terceiros,
processo e procedimento. Petição inicial - pedido, formas, causa de pedir,
modificações de pedido. Resposta do réu - contestação, defesa de rito e mérito,
defesa indireta, exceções, reconvenção, revelia. Atos processuais - formas,
lugar, tempo, preclusão, prescrição, decadência, teoria das nulidades. A prova espécies, objeto, ônus, valoração. Atos do Juiz - sentenças, estrutura,
requisitos, classificação, defeitos, efeitos, coisa julgada. A motivação das
decisões judiciais - Procedimentos especiais, mandado de segurança, ação
popular, ação civil pública. Execução de sentença - definitiva, provisória e
liquidação. Processo de execução - das diversas espécies de execução, penhora,

DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria geral do Direito Constitucional - objeto e
conteúdo do Direito Constitucional. Constituição – conceito e concepções de
Constituição, classificação das constituições. Poder constituinte originário e
derivado. Revisão constitucional. Controle de constitucionalidade. Direito
constitucional Intertemporal. Eficácia e aplicabilidade das normas
constitucionais. Interpretação e integração das normas constitucionais. Direitos
e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos
sociais. Princípios do Estado de Direito. Princípio da legalidade. Princípio da
igualdade. Princípio do controle judiciário. Garantias constitucionais - conceito
e classificação. Remédios constitucionais - hábeas-corpus, mandado de
segurança, mandado de injunção, hábeas-data. Direito de Petição. Direitos
políticos - sistema político e brasileiro. Federação - bases teóricas do
federalismo, estado unitário, estado regional e estado federal, soberania e
autonomia no estado federal, repartição de competência na Federação e suas
técnicas, repartição de competência na Constituição de 1988, intervenção
federal nos estados, intervenção federal nos municípios, Governo da União,
unidade do poder estatal e a separação de poderes. Bases constitucionais da
administração pública. Princípios e normas referentes à administração direta e
indireta. Regime jurídico dos servidores públicos (artigos 39 e seguintes)regime único, isonomia. Direitos sociais aplicados aos servidores - aposentados
e disponibilidade, estabilidade. Poder judiciário – organização. Estatuto
constitucional da magistratura. Supremo Tribunal Federal - organização e
competência. Superior Tribunal de Justiça - organização e competência. Justiça
Federal - organização e competência. Justiça do Trabalho - organização e
competência. Ministério Público. Advocacia Geral da União. Advocacia e
Defensoria Pública (artigos 127 e 135). Bases constitucionais da tributação e
das finanças públicas. Sistema Tributário Nacional - princípios gerais, limitação
do poder de tributar, impostos da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, discriminação das rendas tributárias, repartição das receitas
tributárias (artigos 145 e 162). Finanças públicas - princípios gerais, estrutura
dos orçamentos públicos, princípios e normas constitucionais orçamentárias,
elaboração da Lei Orçamentária, fiscalização contábil, financeira e
orçamentária, controle interno, externo e tribunais de contas. Ordem
econômica e financeira - princípios gerais, atuação do Estado no domínio
econômico, ordem econômica e financeira. Política urbana - bases
constitucionais do direito urbanístico. Sistema Financeiro Nacional.
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO - garantias constitucionais, proteção contra
despedida arbitrária, FGTS, salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do
salário, décimo terceiro salário, trabalho noturno, proteção do salário,
participação nos lucros ou resultados, duração do trabalho, turnos de
revezamento, repouso semanal remunerado, serviço extraordinário, férias,
licença à gestante, licença paternidade, proteção do trabalho da mulher, aviso
prévio, periculosidade, insalubridade, penosidade, creches e pré-escolas,
prazos prescricionais das ações trabalhistas, isonomia salarial, proteção do
trabalho do menor. CLT - normas gerais e especiais de tutela do trabalho,
contrato individual do trabalho, disposições gerais, remuneração, alteração,
suspensão, interrupção, rescisão, aviso prévio, estabilidade, força maior,
disposições especiais.Direito coletivo do trabalho - garantias constitucionais,
organização sindical, reconhecimento de convenções e acordos coletivos de
trabalho, direito de greve.CLT - organização sindical, convenções e acordos
coletivos. Organização da Justiça do Trabalho - normas constitucionais e
celetistas. Legislação complementar - FGTS, greve, abono anual, vale
transporte, estágio, trabalho rural e trabalho temporário.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Fundamentos da Previdência Social. Risco Social conceito, classificação, contingências cobertas. Proteção Social - poupança
individual, mutualidades e seguro privado, assistência privada e publica,
segurosocial e seguridade social. Relação previdenciária - natureza jurídica,
elementos, sujeito, objeto, conteúdo e modo de formação. Contribuição
previdenciária - natureza jurídica, da União, das empresas e dos segurados.
Evolução da previdência social no Brasil - caixas por empresas e filiação por

profissões, LOPS, INPS e SINPAS. Infortunística - noções fundamentais, conceito
de acidente do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Reparação do
sinistro - teorias subjetiva, objetiva e social, procedimento judicial, custeio do
seguro de acidente do trabalho. Seguridade social na Constituição Federal saúde, previdência social e assistência social. Emenda Constitucional nº 20/98.
Regime Geral de Previdência Social(RGPS). Regimes Especiais - do servidor
público federal, estadual e municipal.
DIREITO COMERCIAL: Sociedades Comerciais - conceito, ato constitutivo,
personalidade jurídica, contrato social, tipos de sociedades - características.
Direitos e deveres dos sócios. Administração e gerências. Títulos de crédito conceito, característica e classificação, código de defesa do consumidor,
princípios gerais, campo de aplicação. Sociedade de economia mista. Nova Lei
de Falências (Lei nº 11.101/05)
DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito Tributário: conceito, natureza, princípios. /
Direito tributário constitucional: Sistema tributário nacional. Dos princípios
gerais. Espécies de tributos. Competência tributária. Dos tributos dos entes
federativos. Das limitações do poder de tributar. Da repartição das receitas
tributárias. / Normas tributárias. Leis tributárias: espécies, vigência, incidência,
aplicação, interpretação e integração. Da lei complementar em matéria
tributária. / Da obrigação tributária: conceito, definição e espécies. Fato
gerador. Sujeitos da obrigação tributária. Capacidade tributária. Domicílio
tributário. Responsabilidade e substituição tributária. Da desconsideração da
personalidade jurídica. / Crédito tributário: conceito, natureza, constituição,
suspensão e extinção. Lançamento: modalidades, eficácia e alteração. /
Exclusão do crédito tributário: isenção, anistia e imunidades. / Prescrição e
decadência em matéria tributária. / Garantias e privilégios do credito tributário.
Tributos em espécie. Tributos federais. Tributos estaduais. Tributos municipais:
imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU): extrafiscalidade.
Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos
(ITBI). Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN). Lei Federal nº
116/03. Taxas. Contribuição de melhoria. Princípios, normas e procedimentos
específicos de cada um dos tributos municipais segundo a Constituição e a
legislação federal. / Conflitos de competências: IPTU e Imposto territorial rural
(ITR), ISSQN e Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS).
Solução. / Administração tributária. Fiscalização. DÍvida ativa: conceito e
espécies: requisitos para inscrição. Liquidez e certeza. Certidão de divida ativa:
positiva, negativa e positiva com efeitos de negativa. / Execução fiscal.
Pressupostos processuais e condições de ação. Competência. Procedimento da
execução fiscal. Causas suspensivas e extintivas da execução fiscal. Embargos.
Pressupostos processuais e condições da ação. Procedimento. Impugnação.
Recursos. Prazos. Execução e juízo universal. Concurso de preferência. Lei
federal nº 6830/80. / Defesa do contribuinte em juízo: ação declaratória de
inexistência de débito fiscal, ação anulatória do ato declarativo do debito fiscal,
ação de repetição do indébito. Mandado de segurança e consignação em
pagamento. Pressupostos processuais, condições da ação e procedimento em
cada um desses instrumentos. / Das normas constitucionais de direito
financeiro. Das finanças públicas: da despesa e da receita pública. Classificação.
Lei federal nº 4320/64. / Das leis orçamentárias. Do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Da fiscalização e do controle
dos orçamentos: controle interno, controle externo e controle privado. / Da
responsabilidade fiscal (Lei complementar nº 101/00). / Precatórios.
DIREITO PENAL: Da norma penal. Princípio da reserva legal. Fato típico,
ilicitude e culpabilidade. / Crimes contra a administração pública.
Conceito penal de funcionário público. Crimes contra a fé pública.
Crimes no procedimento licitatório. Crimes contra as finanças públicas.
Crimes contra a ordem tributária. Crimes de responsabilidade. Tipos.
Efeitos da condenação do crime praticado pelo funcionário público no
exercício das funções.

Observação: Texto tachado = a exclusão

Para que não se alegue ignorância, publica-se o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br .
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2012.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

INCLUSÃO

avaliação, arrematação, incidente. A defesa dos executados. Embargos em
geral. Execução fiscal (Lei nº 6.830/80) – processamento. Recursos generalidades, duplo grau, pressupostos, recurso extraordinário, especial,
adesivo, apelação, agravo. Embargos de declaração - Embargos Infringentes representação e correição. Processo cautelar - estrutura, espécie, liminar,
peculiaridades, execução. As recentes alterações do CPC.

