
 

 
ANEXO III 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual. Semântica: 
sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e parônimos. Denotação e 
conotação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego das letras e 
acentuação gráfica (pelo novo acordo ortográfico). Formação de palavras: prefixos e 
sufixos. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e 
irregulares. Vozes verbais. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego dos 
pronomes pessoais e das formas de tratamento. Emprego do pronome relativo. 
Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de colocação. Colocação 
pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção do 
período. Emprego dos sinais de pontuação.  
 
Bibliografia: 
- Evanildo Bechara - Gramática Escolar da Lingual Portuguesa - Editora LUCERNA 
- Celso Cunha e Lindley Cintra - Nova gramática do Português Contemporâneo - 
Editora Nova Fronteira 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Noções básicas de lógica matemática. Cálculo proposicional, argumentação, dedução 
e indução. Sentenças, valor verdade, sentenças abertas. Conetivos e quantificadores 
“e”, “ou”, “não”, “se ... então ...”, “se e somente se”, “para todo”, “existe”, “existe 
exatamente” e suas variações. As negações e o princípio de terceiro excluído. As 
relações “igual”, “equivalente”, “maior”, suas negações, combinações e variações. 
Conjuntos; relações de pertinência, inclusão, igualdade e equivalência; operações de 
união, interseção, diferença e produto cartesiano; diagramas de Venn. Números reais, 
racionais, inteiros, naturais; intervalos, semirretas e outros conjuntos numéricos. 
Faixas, margens e limites numéricos (faixa de renda, margem de erro, quorum, prazo, 
etc.). Contagem, comparação, medição, avaliação, priorização, quantificação, 
quantificação relativa, índices, multiplicadores e taxas (ordem de grandeza, escala, 
preço, preço unitário, prazo, prazo unitário, índice de correção, taxas e multiplicadores 
percentuais, por mil, por milhão e similares). Possibilidade, certeza, necessidade, 
suficiência, precisão, opção, acerto, erro. Raciocínio lógico-dedutivo e recursos 
matemáticos em nível elementar, médio e superior suficientes para resolver questões 
do cotidiano sobre os tópicos deste programa. O princípio da indução; definição 
indutiva; sequências (numéricas, de procedimentos, de palavras, de figuras e outras). 
 
Bibliografia: 
- Cabral, Luiz Cláudio; Nunes, Mauro César; Raciocínio Lógico e Matemática para 
Concursos; Elsevier. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ECONOMIA 
Teoria econômica e aplicações. Teoria do consumidor. Teoria da Firma. Análise de 
Oferta e Demanda. Curvas de Custos. Mercados: concorrência perfeita, monopólio e 
oligopólio. Falhas de mercado: concorrência imperfeita, bens públicos, externalidades, 
mercados incompletos. Equilíbrio geral. Instrumentos de regulação. 



 

Contabilidade Nacional: Identidades, Conceitos e Balanço de Pagamentos. Moeda: 
funções, controle dos meios de pagamento e fontes de inflação. Banco Central e 
política monetária. Modelos Clássico, Keynesiano e IS-LM. Consumo e investimento. 
Oferta e Demanda agregadas. Macroeconomia neokeynesiana. Modelos de ciclos 
reais. Curva de Phillips. Orçamento e política fiscal. Balanço de pagamentos. 
Macroeconomia Aberta: conceitos de câmbio nominal e real, paridade da taxa de juros 
e modelo IS-LM-BP.  
 
Bibliografia: 
- SIMONSEN, M. H. e CYSNE, R. P. Macroeconomia. São Paulo: Editora Atlas, 4a 
edição, 2009. 
- VARIAN, H. R.  icroeconomia   rincípios   sicos – Uma Abordagem Moderna. Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 8a edição, 2012.  
- BUARQUE, S. C. Metodologia e Técnica de Construção de Cenários Globais e 
Regionais. IPEA: Textos para Discussão. Brasília, 2003. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0939.pdf 
- TUROLLA, F.A.; LIMA, M.F.F. e MARGARIDO, M.A. Notas sobre a prática dos 
economistas de mercado no Brasil. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação 
Seade, v. 23, n. 2, p. 18- 27, jul./dez. 2009. Disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v23n02/v23n02_02.pdf 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
Conceito de gestão de pessoas. Modelos de Gestão de Pessoas. Recrutamento, 
seleção e testes psicológicos. Cargos, salários e benefícios. Aprendizagem, 
treinamento e desenvolvimento. Avaliação de Desempenho e Competências.  
Finanças de empresas. Administrador financeiro. Objetivos das sociedades por ações. 
Mercados Financeiros. Demonstrações Financeiras e Fluxo de Caixa. Princípios 
Fundamentais de Finanças; Valor Presente Líquido. Avaliação de obrigações e ações. 
Critérios Alternativos de Investimentos. Orçamento de Capital. Teoria do Mercado de 
Capitais; Retorno e Risco: Modelo CAPM. Teoria da Precificação por Arbitragem. 
Decisões de Financiamento e mercados eficientes. Financiamento a longo prazo. 
Estrutura de Capital. Política de Dividendos. Opções e Finanças de Empresas. 
Arrendamento. Derivativos e Cobertura de Riscos. Administração do Capital de Giro. 
Gestão de caixa. Gestão de Crédito. Fusões e Aquisições. Dificuldades Financeiras.  
 
Bibliografia: 
- Chiavenato, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 
São Paulo: Atlas, 2003 5ª edição. 
- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 2008, 3ª 
edição. 
- LEMES Jr., Antonio B. Administração Financeira: princípios, fundamentos e práticas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Campus 2002. 
- GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Addison 
Wesley Brasil, 2004. 
 
CONTABILIDADE 
Princípios contábeis fundamentais e normas técnicas de Contabilidade, conceito; 
objeto; campo de atuação. Estrutura patrimonial. Escrituração: conceito e métodos, 
movimentação e classificação das contas, lançamento contábil; composição e 
fórmulas para apuração e levantamento de Balancetes/Balanço. Demonstração e 
destinação do resultado do exercício. Avaliação do desempenho empresarial através 
de Demonstrações Financeiras e análise por meio de índices: análise horizontal e 
vertical. Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 11.638/2008, nº 11.941/2009, e 
legislação complementar. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0939.pdf
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v23n02/v23n02_02.pdf


 

COSIF – Plano Contábil das Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo 
BACEN acordos i, ii e iii da Basiléia; SCR – Sistema de Informações de Crédito do 
BACEN; documentos contábeis exigidos das agências de fomento; operações de 
crédito: empréstimo, financiamento e correlatos; classificação de risco das operações 
de crédito; provisionamento das operações de crédito; operações pré-fixadas e pós-
fixadas; cálculo de juros das operações de crédito.  
 
Bibliografia: 
- Marion, Jose Carlos. Contabilidade Empresarial - 16ª Ed. São Paulo, Atlas. 2013. 
- Mercado Financeiro: Produtos e Serviços - 19ª edição - Qualimark – 2013. 
- Mercado de Capitais: Fundamentos e Técnicas - 7ª edição - Atlas – 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DISCURSIVA 
- BUARQUE, S. C. Metodologia e Técnica de Construção de Cenários Globais e 
Regionais. IPEA: Textos para Discussão. Brasília, 2003. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0939.pdf 
- TUROLLA, F.A.; LIMA, M.F.F. e MARGARIDO, M.A. Notas sobre a prática dos 
economistas de mercado no Brasil. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação 
Seade, v. 23, n. 2, p. 18- 27, jul./dez. 2009. Disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v23n02/v23n02_02.pdf 
 
 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0939.pdf
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v23n02/v23n02_02.pdf

