
 
     

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FIS CALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014 
Anexo III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

� NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  
 
Português para todos os cargos  
 
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, 
preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e 
verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: 
Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de 
coordenação e subordinação (valores semânticos). 
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico. 
 
Legislação Constitucional, de Saneamento e de Consó rcios Públicos 
 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). Lei Federal 11.445/2007 – 
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto 7.217/2010 - Regulamenta a 
Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Decreto 8.211/2014, de 21 de março de 2014 – Altera o 
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007. Lei 11.107/2005 – Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos; 
Decreto 6.017/07 – Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei 12.305 – Institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 
outras providências. Decreto 7.404/2010 – Regulamenta a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
Estatuto, Regimento Interno, Protocolo de Intenções e Código de Ética do Consórcio Público da 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do 
Médio Vale do Itajaí. Resoluções Normativas nº 001, 002, 003 e 004/2013 do Consórcio Público da 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do 
Médio Vale do Itajaí. 
 
� NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE  CONHECIMENTO 
TÉCNICO PROFISSIONAL 

 
 CONTADOR  
 
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios 
fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. 
Demonstrações contábeis. Estrutura e conceitos de contabilidade de custo. Regulamento de 
Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. 
A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e 
classificação. Sistemas: orçamentário, custo, patrimonial e de compensação. Demonstrações 
contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). Balanços: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido da execução 
orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei 
Complementar nº 101/2000. Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime 
de caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas 
públicas. Exercício financeiro das entidades governamentais. Aplicação dos princípios 



fundamentais de contabilidade na área pública. Receita Pública: conceito. Controle da execução da 
receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: 
conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de 
realização da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa 
extraorçamentária de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos 
especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. Planejamento 
Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema 
orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema Orçamentário 
Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de 
Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do 
Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, conforme 
a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação 
da receita por categorias econômicas. A classificação da receita de acordo com a Portaria nº 
163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-
programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a 
Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e atualizada). 
Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. 
Discussão, votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, 
vetos e rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária 
da receita: programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução 
orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os 
créditos adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. Direito Administrativo. 
Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da Licitação: 
conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de 
execução. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. 
Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais dos gastos do Poder Legislativo 
Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emendas Constitucionais nº 25/2000 e 
58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices 
aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o Orçamento Público 
previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 
finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). 5ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público (MCASP) Editado pela Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional nº 437/12 e 
Portaria Conjunta nº 02/12 Manual de Demonstrativos Fiscais Editado pela Portaria STN – 
Secretaria do Tesouro Nacional nº 637/12. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. Decisão Normativa TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 
com alterações pela Decisão Normativa TCE/SC nº 011/2013. 
 
ECONOMISTA 
 
Matemática Financeira: Juros simples e compostos. Taxas. Capitalização e descontos. Sistemas de 
amortização: SAC e Price. Análise de investimentos: Taxa Interna de Retorno, Tempo de Retorno 
do Capital (Payback), Taxa Mínima de Atratividade, Valor Presente Líquido, relação 
custo/benefício. Estatística: média, mediana, moda, desvio padrão. Distribuição de frequência: 
frequência acumulada. Amostragem: aleatório simples, sistemática, conglomerados e não 
probabilísticos. Gráficos estatísticos: gráficos em barras, gráficos em setores, gráficos lineares. 
Macroeconomia: identidades macroeconômicas básicas. Sistema de Contas Nacionais. Contas 
Nacionais no Brasil. Conceito de Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos no Brasil. 
Agregados Monetários. As contas do Sistema Monetário. Papel do Governo na economia: 
estabilização econômica, promoção do desenvolvimento. A Teoria Keynesiana. Papel da política 
fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit público no Brasil. Política 
monetária. Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento 
do mercado de trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A 
oferta e demanda agregada. Instrumentos de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas; 
globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o 



Mercado de Capital Global. Microeconomia. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, 
concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de custos, preços e 
margem de lucro; padrão de concorrência; análise de competitividade; análise de indústrias e da 
concorrência; vantagens competitivas; cadeias e redes produtivas. Aplicações. Economia do Setor 
Público: conceito de bem público; externalidades; funções governamentais; conceitos gerais de 
tributação; tendências gerais da evolução do gasto público. Instrumentos de financiamento do setor 
público e Parceria Público-Privada (PPP). Código de Ética Profissional. Resoluções da Agência 
Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio 
Vale do Itajaí – AGIR.  
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 

Drenagem  Urbana:  determinação  de  vazão  de  projeto  para  os  sistemas  de  drenagem  
como:  sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros. Topografia e Sistema de Informação 
Geográfica: planimetria, altimetria, equipamentos, cartografia digital, softwares. Sistemas de 
Abastecimento de Água: tratamento, sistema de distribuição, manutenção de redes. Sistemas de 
Esgotamento  Sanitário: tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes. Resíduos Sólidos: 
noções de resíduos  sólidos, quanto à origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, 
aterro sanitário  e compostagem. Serviços de limpeza urbana: varrição e capina de vias públicas, 
acondicionamento e transporte de resíduos. Pavimentação urbana: projeto, estrutura, sinalização. 
Prestação de assistência técnico/gerencial à administração pública. Emissão de laudos e 
pareceres. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento. Termos de referências para 
contratação de serviços, projetos e equipamentos. Análise de projetos. Qualidade e Eficiência no 
serviço Público. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras, Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT. 
 
OUVIDOR 
 
Conceitos e tendências do atendimento ao cidadão pela ouvidoria. Como lidar com reclamações e 
agressividade e com os mais variados perfis de pessoas. Tipos de redes sociais. Gestão do 
processo na ouvidoria. A importância da comunicação: linguística - habilidade em comunicar-se 
com diferentes perfis psicológicos, adequando a linguagem ao entendimento e compreensão do 
cliente. Abordagens a serem evitadas e argumentos a serem praticados. Atitudes que levam o 
cliente da ouvidoria a confiar no atendimento: inteligência emocional, flexibilidade, reatividade, 
proatividade e assertividade. Transparência, imparcialidade, e confidencialidade. 
Código de ética da ABO. Recepção das demandas. Tratativa das demandas na ouvidoria. 
Tratamento das demandas nas áreas. Avaliação do retorno da área. Redação da resposta. 
Devolução ao cliente. Código de Defesa do Consumidor.  
 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE  CONHECIMENTO 
TÉCNICO PROFISSIONAL 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Administração Pública Municipal: Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos 
municipais. Impostos e taxas. Tarifas. Licitação: Conceito. Princípios. Dispensa e inexigibilidade.  
Modalidades. Registro de Preços. Fases da licitação. Edital. Habilitação. Classificação. 
Adjudicação. Anulação e revogação. Recursos administrativos. Parceria público-privada, 
concessão e permissão de serviços públicos. Contratos administrativos: Conceito. Características. 
Cláusulas essenciais. Alteração do contrato. Revisão e Reajuste de Contrato. Extinção de contrato. 
Teoria da imprevisão. Equilíbrio econômico financeiro. Sanções administrativas. Recursos. 
Contabilidade pública: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios 
fundamentais da contabilidade. Receita e despesa. Depreciação. Amortização. Apuração de 
resultados. Demonstrações contábeis. Orçamento público. Princípios do orçamento público. 



Administração e ambiente de trabalho: atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. 
Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. 
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, 
desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude 
no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos. Organização de reuniões e eventos.  
Relacionamento interpessoal. Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional. Qualidades 
pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e fluxograma. Pessoas físicas 
e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de documentos. Comunicação oficial: 
atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e 
finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, contrato, convênio, 
declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem 
de serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução, de acordo com o 
Manual de Redação da presidência da República. Windows 10: Conceito de pastas, diretórios, 
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso 
dos menus, programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou 
pastas. Office 2010.  Internet: e-mail, segurança na internet, vírus e antivírus. Hardware e principais 
periféricos.   
 


