ESPECIALISTA LEGISLATIVO
CONHECIMENTOS BÁSICOS – 16 QUESTÕES (PESO 1)
QUALQUER NÍVEL SUPERIOR
(15 VAGAS)
Noções de Direito Público:
(Art. 1º ao 4º da CRFB): Princípios
fundamentais.
(Art. 5º ao 17 da CRFB): Direitos e garantias
fundamentais. Direitos e deveres individuais e
coletivos. Direitos sociais e políticos.
Nacionalidade. Partidos políticos.
(Art. 18 ao 31 da CRFB). Organização do
Estado. Organização político-administrativa.
União, Estados e Municípios.
Poder Legislativo Estadual: atribuições e
prerrogativas do cargo.
Princípios administrativos.
Bens públicos.
Servidores públicos: noções gerais advindas
da Constituição Federal e Estadual.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
(4 VAGAS)
Noções de Direito Público:
(Art. 1º ao 4º da CRFB): Princípios
fundamentais.
(Art. 5º ao 17 da CRFB): Direitos e garantias
fundamentais. Direitos e deveres individuais e
coletivos. Direitos sociais e políticos.
Nacionalidade. Partidos políticos.
(Art. 18 ao 31 da CRFB). Organização do
Estado. Organização político-administrativa.
União, Estados e Municípios.
Poder Legislativo Estadual: atribuições e
prerrogativas do cargo.
Princípios administrativos.
Bens públicos.
Servidores públicos: noções gerais advindas
da Constituição Federal e Estadual.

Noções Do Regimento Interno Do Poder
Legislativo:
Órgãos Legislativos. Estrutura e Organização
Geral. Órgãos Internos das Câmaras
Legislativas. A Mesa e sua composição.
Funções da Mesa. Comissões Parlamentares
Permanentes e Temporárias. Comissões
Mistas. Bancadas e Lideranças Partidárias.
Colégios dos Lideres. Sessões. Plenário.
Mandato. Controle Interno. Iniciativa no
Processo Legislativo. Executivo. Legislativo.
Judiciário. As Emendas. Espécies. Fontes.
Titularidade. Objeto. Conteúdo. Natureza.
Momento. Condição e controle de validade.
Iniciativa reservada. Projetos de lei financeira.
Admissibilidade do procedimento legislativo.
Fases da Elaboração Legislativa. Incidentes
no Processo Legislativo. Conclusões e
Proposições. Da sanção ao projeto. Do Poder
de Veto. Da Promulgação. Da Publicação.
Decreto Legislativo.

Noções Do Regimento Interno Do Poder
Legislativo:
Órgãos Legislativos. Estrutura e Organização
Geral. Órgãos Internos das Câmaras
Legislativas. A Mesa e sua composição.
Funções da Mesa. Comissões Parlamentares
Permanentes e Temporárias. Comissões
Mistas. Bancadas e Lideranças Partidárias.
Colégios dos Lideres. Sessões. Plenário.
Mandato. Controle Interno. Iniciativa no
Processo Legislativo. Executivo. Legislativo.
Judiciário. As Emendas. Espécies. Fontes.
Titularidade. Objeto. Conteúdo. Natureza.
Momento. Condição e controle de validade.
Iniciativa reservada. Projetos de lei financeira.
Admissibilidade do procedimento legislativo.
Fases da Elaboração Legislativa. Incidentes no
Processo
Legislativo.
Conclusões
e
Proposições. Da sanção ao projeto. Do Poder
de Veto. Da Promulgação. Da Publicação.
Decreto Legislativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES (PESO 2)
QUALQUER NÍVEL SUPERIOR
(15 VAGAS)
Administração Orçamentária e Financeira:
Orçamento: conceitos, tipos e modelos
orçamentários; princípios orçamentários;
classificações
orçamentárias:
conceitos,
estágios e classificações da despesa e da
receita públicas; ciclo orçamentário: sistema e
processo orçamentário; elaboração da

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
(4 VAGAS)
Administração Orçamentária e Financeira:
Orçamento: conceitos, tipos e modelos
orçamentários; princípios orçamentários;
classificações
orçamentárias:
conceitos,
estágios e classificações da despesa e da
receita públicas; ciclo orçamentário: sistema e
processo orçamentário; elaboração da

proposta orçamentária; instrumentos de
planejamento orçamentário (Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária
Anual);
mecanismos
retificadores
do
orçamento
(créditos
adicionais);
execução
orçamentária
e
financeira; controle e avaliação da execução
orçamentária.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP): Parte I – procedimentos
contábeis orçamentários, 6ª edição, aprovado
pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2014.
Dívida ativa. Regime de adiantamento
(suprimento de fundos). Restos a pagar.
Despesas de exercícios anteriores. Dívida
pública. Descentralização de créditos.
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e atualizações;
Lei Federal nº 4.320/1964.
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações (Lei de
licitações e contratos da Administração
Pública).
Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de
1979 (Código de administração financeira e
contabilidade pública do Estado do Rio de
Janeiro).

proposta orçamentária; instrumentos de
planejamento orçamentário (Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária
Anual);
mecanismos
retificadores
do
orçamento
(créditos
adicionais);
execução
orçamentária
e
financeira; controle e avaliação da execução
orçamentária.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP): Parte I – Procedimentos
contábeis orçamentários, 6ª edição, aprovado
pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2014.
Dívida ativa. Regime de adiantamento
(Suprimento de fundos). Restos a pagar.
Despesas de exercícios anteriores. Dívida
pública. Descentralização de créditos.
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e atualizações;
Lei Federal nº 4.320/1964.
Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações (Lei de
licitações e contratos da Administração
Pública).
Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de
1979 (Código de administração financeira e
contabilidade pública do Estado do Rio de
Janeiro).

Auditoria e Controle na Administração
Pública:
Auditoria: normas brasileiras e internacionais
para o exercício da auditoria interna:
independência, competência profissional,
âmbito do trabalho, execução do trabalho,
tipos de pareceres e administração do órgão
de auditoria interna.
Controle da Administração Pública: controle
interno e controle externo; Lei Federal nº
8.429/1992; Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector – The
International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI); Internal Control –
Integrated Framework – The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO)
Auditoria no setor público federal: finalidades
e objetivos; abrangência de atuação; formas e
tipos; normas relativas à execução dos
trabalhos; normas relativas à opinião do
auditor; relatórios e pareceres de auditoria;
operacionalidade.
Objetivos,
técnicas,
procedimentos e planejamento dos trabalhos
de auditoria; programas de auditoria; papéis
de trabalho; testes de auditoria; amostragens
estatísticas em auditoria; eventos ou
transações subsequentes; revisão analítica;

Auditoria e Controle na Administração
Pública:
Auditoria: normas brasileiras e internacionais
para o exercício da auditoria interna:
independência, competência profissional,
âmbito do trabalho, execução do trabalho,
tipos de pareceres e administração do órgão de
auditoria interna.
Controle da Administração Pública: controle
interno e controle externo; Lei Federal nº
8.429/1992; Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector – The
International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI); Internal Control –
Integrated Framework – The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO)
Auditoria no setor público federal: finalidades
e objetivos; abrangência de atuação; formas e
tipos; normas relativas à execução dos
trabalhos; normas relativas à opinião do
auditor; relatórios e pareceres de auditoria;
operacionalidade.
Objetivos,
técnicas,
procedimentos e planejamento dos trabalhos
de auditoria; programas de auditoria; papéis
de trabalho; testes de auditoria; amostragens
estatísticas em auditoria; eventos ou
transações subsequentes; revisão analítica;

entrevista;
conferência
de
cálculo;
confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em
áreas
específicas
das
demonstrações
contábeis.

entrevista;
conferência
de
cálculo;
confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em
áreas específicas das demonstrações contábeis.

Conceitos básicos em administração:
funções da administração; o processo
administrativo;
eficiência;
eficácia;
efetividade;
qualidade.
Planejamento
estratégico. Controle administrativo e
indicadores de desempenho. Qualidade na
administração pública. O Modelo de
Excelência em Gestão Pública.
Gestão por resultados na administração
pública: fundamentos, conceitos, ferramentas,
avaliação de desempenho e resultados,
indicadores de avaliação de desempenho.
Gestão de projetos: conceitos, fundamentos,
ciclo de vida, ferramentas, benefícios. Gestão
patrimonial e de estoque: princípios,
objetivos, políticas de estoque.
Controle e avaliação dos níveis de estoque:
reposição, estoque mínimo, giro do estoque.
Lote econômico.
Contratos
administrativos:
conceitos,
características, formalização e fiscalização do
contrato.
Aspectos
orçamentários
e
financeiros da execução do contrato. Sanção
administrativa.
Equilíbrio
econômicofinanceiro. Garantia contratual. Alteração do
objeto.
Licitação pública: princípios; modalidades;
dispensa; inexigibilidade; pregão; contratos e
compras.

Contabilidade
Geral:
Patrimônio:
componentes patrimoniais: ativo, passivo e
patrimônio líquido. Fatos contábeis e
variações patrimoniais. Contas patrimoniais e
de resultado. Sistema de contas e plano de
contas. Regime de competência e regime de
caixa. Escrituração de operações típicas.
Apuração de resultados; critérios de controle
de estoques (PEPS, UEPS e custo médio
ponderado).
Legislação societária: Lei nº 6.404/1976, com
as alterações das Leis nº 11.638/2007 e nº
11.941/2009, e legislação complementar.
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Pronunciamentos emitidos pelo CPC e
aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) (até 30.04.2016).
Estrutura conceitual para elaboração das
demonstrações contábeis. Demonstrações
contábeis obrigatórias, de acordo com o CPC
26 (R1): estrutura, características, elaboração,
apresentação e conteúdo dos grupos e
subgrupos;
notas
explicativas
às
demonstrações contábeis. Apresentação do
balanço patrimonial. Demonstração do
resultado. Demonstração dos fluxos de caixa
(método direto e indireto). Demonstração do
valor adicionado. Demonstração das mutações
do patrimônio líquido. Critérios de avaliação
dos ativos e passivos. Ativos e passivos
contingentes. Práticas contábeis, mudança nas
estimativas e correção de erros. Eventos
subsequentes. Ajuste a valor presente de
direitos e obrigações. Redução ao valor
recuperável de ativos. Ativo imobilizado e
critérios de depreciação. Ativo intangível.
Subvenções para investimento e assistência
governamental. Custo dos empréstimos,
inclusive custos de transação. Arrendamento
mercantil operacional e financeiro.
Análise das demonstrações contábeis: análise
vertical, índices de liquidez, quocientes de
estrutura, rentabilidade, lucratividade, prazos e
ciclos. Efeitos nas mudanças nas taxas de
câmbio e conversão de demonstrações
contábeis. Reconhecimento, mensuração e
evidenciação de instrumentos financeiros.
Consolidação de demonstrações contábeis.
Usuários e suas necessidades de informação.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público:
conceito, objeto, objetivos, campo de
aplicação e limitações da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público; Princípios da
contabilidade aplicada ao setor público.
Procedimentos
contábeis
patrimoniais:
patrimônio público: conceito e classificação
jurídica e contábil; variações patrimoniais;
mensuração de ativos e passivos; ativo
imobilizado e ativo intangível; reavaliação,
redução ao valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão; transações sem
contraprestação;
provisões,
passivos
contingentes e ativos contingentes.
Inventário: conceito, princípios, fases e
avaliação dos elementos patrimoniais;
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:
conceito, diretrizes, sistema contábil, registro
contábil, composição do patrimônio público,
conta
contábil,
estrutura
básica;
Demonstrações contábeis aplicadas ao setor
público: balanço orçamentário; balanço
financeiro; balanço patrimonial; demonstração
das variações patrimoniais; demonstração dos
fluxos de caixa; demonstração das mutações
do patrimônio líquido;
Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido
da Execução Orçamentária (RREO) e
Relatório de Gestão Fiscal (RGF); Prestação
de contas nas entidades públicas;
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCT – SP);
Normas Internacionais de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (IPSAS).
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e atualizações;
Lei Federal nº 4.320/1964;
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 6ª
edição, aprovado pela Portaria STN nº
553/2014;
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP), 6ª edição, aprovado pela
Portaria STN nº 700/2014.

