
Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 154, de 9 de agosto de 2011, páginas 37 a 48 

 

Edital No 1/2011 – SEAP/PROCON – Concurso Público              Página 15 de 21 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

ANALISTA E TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
EDITAL NORMATIVO No 1/2011 – SEAP/PROCON, DE 9 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

 
ANEXO I – OBJETOS DE AVALIAÇÃO 

 
1 CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA. 1 Compreensão e intelecção de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia. 4 Acentuação 
gráfica. 5 Emprego do sinal indicativo de crase. 6 Formação, classe e emprego de palavras. 7 Sintaxe da oração e do 
período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Colocação pronominal. 11 Regência nominal e verbal. 
12 Equivalência e transformação de estruturas. 13 Paralelismo sintático. 14 Relações de sinonímia e antonímia. 
1.2 ATUALIDADES. 1 Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como desenvolvimento 
sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, práticas de cidadania, educação, defesa dos 
direitos do consumidor, artes e literatura com suas vinculações históricas. 2 Atualidades e contextos históricos, 
geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal. 
1.3 NOÇÕES DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO. 1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2 Princípios de contagem e probabilidade. 3 Arranjos e 
permutações. 4 Combinações. 5 Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações 
com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente 
proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7 Equações e inequações. 8 Sistemas de 
medidas. 9 Volumes. 10 Noções de geometria. 11 Compreensão de estruturas lógicas. 12 Lógica de argumentação 
(analogias, inferências, deduções e conclusões). 13 Diagramas lógicos.  
1.4 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO PROCON. 1 Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1 Título I – Dos 
Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal (artigos 1o ao 5). 1.2 Título II – Da Organização do 
Distrito Federal: Capítulo I – Das Disposições Gerais (artigos 6 ao 9), Capítulo II – Da Organização Administrativa 
do Distrito Federal (artigos 10 ao 13), Capítulo III – Da Competência do Distrito Federal (artigos 14 ao 30), 
Capítulo VI – Dos Servidores Públicos (artigos 33 ao 44). 1.3 Título V – Da Ordem Econômica do Distrito Federal: 
Capítulo I – Das Disposições Gerais (artigos 158 a 175). 1.4 Título VI – Da Ordem Social e do Meio Ambiente: 
Capítulo I – Das Disposições Gerais (artigos 200 a 203),  Capítulo VI – Da Defesa do Consumidor (artigos 263 a 
266). 2 Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei no 197, de 4 de 
dezembro de 1991. 
1.5 NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1 Noções de Direito Constitucional. 1.1 
Poder Constituinte. 1.2 Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade.  1.3 Direitos e garantias 
fundamentais. 1.4 A organização do Estado Brasileiro. 1.5 As competências constitucionais dos poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário. 1.6 A defesa do Estado e das Instituições. 1.7 Ordem Econômica e Financeira. 1.8 Ordem 
Social. 1.9 Princípios da legalidade e da isonomia. 2 Noções de Direito Administrativo. 2.1 Conceito, fontes e 
princípios. 2.2 Estado: conceito, elementos, poderes e organização. 2.3 Governo e Administração Pública: 
conceitos. 2.4 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, 
delegação: concessão, permissão, autorização, controle e responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado. 2.5 Regime jurídico da 
licitação e dos contratos. Lei no 8.666, de 21 de junho 1993. Lei  no 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
2.1 CARGO: FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CÓDIGO 101). 1 Direito do Consumidor. 1.1 Conceito de 
consumidor. 1.2 Relação de consumo. 1.3 Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. 1.4 
Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 1.5 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 2 Decretos. 2.1 Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. 2.2 Decreto no 5.903, 
de 20 de setembro de 2006. 2.3 Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008. 3 Leis federais. 3.1 Lei no 7.347, de 24 
de julho de 1985. 3.2 Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004. 4 Leis Distritais. 4.1 Lei no 1.418, de 11 de abril de 
1997. 4.2 Lei no 2.547, de 12 de maio de 2000. 4.3 Lei no 2.656, de 28 de dezembro de 2000. 4.4 Lei no 2.810, de 29 
de outubro de 2001. 4.5 Lei no 3.278, de 31 de dezembro de 2003 4.6 Lei no 3.683, de 13 de outubro de 2005. 4.7 
Lei no 3.941, de 2 de janeiro de 2007. 4.8 Lei no 4.029, de 16 de outubro de 2007. 4.9 Lei no 4.083, de 4 de janeiro 
de 2008. 4.10 Lei no 4.111, de 26 de março de 2008. 4.11 Lei no 4.225, de 24 de outubro de 2008. 4.12 Lei no 4.277, 
de 19 de dezembro de 2008. 4.13 Lei no 4.309, de 9 de fevereiro de 2009. 4.14 Lei no 4.311, de 9 de fevereiro de 
2009. 5 Nota Técnica. 5.1 Nota Técnica no 20/2009 - DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), 
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do Ministério da Justiça. 6 Resoluções. 6.1 Resolução no 477 - ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações), 
de 7 de agosto de 2007. 6.2 Resolução no 456 – ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica), de 29 de novembro 
de 2000. 7 Direito Civil. 7.1 Negócio jurídico espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e 
invalidade. 7.2 Teoria da imprevisão. 7.3 Ato jurídico, modalidades e formas do ato jurídico. 7.4 Efeitos do ato 
jurídico. 7.5 Prescrição. 7.6 Obrigações. 7.7 Extinção das obrigações. 7.8 Responsabilidade civil. 7.9 Direitos reais. 
7.10 Contratos em geral. 7.11 Responsabilidade civil. 7.12 Garantias reais. 8 Direito Comercial.  8.1 Contratos de 
empresas: requisitos, classificação, formação, meios de provas, contratos de compra e venda e de prestação de 
serviços, contratos de conta corrente, de abertura de crédito, de alienação e contrato de leasing.  8.2 Diferenciação 
entre produtos e serviços. 8.3 A vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 8.4. Fiscalização no 
mercado de consumo para controle de qualidade, de preço e consumo. 8.5 Culpabilidade pela reparação dos danos 
causados aos consumidores decorrente de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas e (ou) 
manipulação. 9 Microeconomia. 9.1 Teoria do consumidor (teoria da utilidade e teoria da escolha). 9.2 Demanda, 
oferta, equilíbrio e alterações no equilíbrio de mercado: determinações do preço e quantidade de equilíbrio. 9.3 
Elasticidade: conceito, preço da demanda, renda da demanda, preço cruzado da demanda, preço da oferta. 
2.2 CARGO: ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
2.2.1 ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO (CÓDIGO 102). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor. 2 Dinâmica das organizações.  Cultura organizacional, motivação e liderança, comunicação, 
processo decisório, descentralização e delegação. 3 Processo grupal nas organizações. Comunicação interpessoal e 
intergrupal, trabalho em equipe e relação chefe-subordinado. 4 Processo organizacional. Planejamento, direção, 
comunicação, controle e avaliação. 5 Organização administrativa. Centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração. 6 A Organização como um sistema social. 7 Gestão de processos. 8 Gestão de contratos. 9 
Qualidade e produtividade nas organizações. Princípio de Deming, relação cliente-fornecedor e principais 
ferramentas da qualidade. 10 Impacto do ambiente nas organizações. Visão sistêmica, turbulência, adaptação e 
flexibilidade organizacional. 11 Planejamento organizacional. Planejamento estratégico, tático e operacional. 12 
Noções de Administração Financeira e Orçamentária. 12.1 Orçamento público. 12.2 O ciclo orçamentário. 12.3 
Orçamento-programa. 12.4 Planejamento no orçamento-programa. 12.5 Conceituação e classificação de receita 
pública. 12.6 Classificação de gastos públicos. 12.7 Tipos de créditos orçamentários. 13 Lei de Responsabilidade 
Fiscal – Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 14 Noções de Administração de Recursos Humanos.  
Gerenciamento de conflitos, avaliação de desempenho, desenvolvimento de pessoal e gestão por competências. 
2.2.2 ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA (CÓDIGO 103). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor. 2 Teorias, princípios em arquivologia. 3 Políticas públicas de arquivo e informação. 4 
Sistemas e redes de arquivo. 5 Normas nacionais e internacionais de arquivo. 6 Gestão de documentos. Diagnóstico 
e implementação, arquivos correntes e intermediários, protocolos e avaliação de documentos. 7 Funções 
arquivísticas. Criação, aquisição, classificação, avaliação, difusão de documentos, descrição e preservação de 
documentos. 8 Protocolo. Recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. 9 Tipologias 
documentais e suportes físicos. 10 Arranjo em arquivos permanentes. Princípios, quadros e propostas de trabalho. 
11 Instrumentos de pesquisas em arquivos. Guias, inventários e repertório. 12 A preservação, a conservação e a 
restauração de documentos arquivísticos. 13 A microfilmagem aplicada aos arquivos. 14 Sistemas informatizados 
de gestão arquivística de documentos. 15 Políticas de acesso aos documentos de arquivo. 16 A legislação 
arquivística brasileira. 16.1 Artigos 5o, 23o, 24o, 30o, 215o e 216o da Constituição Federal. 16.2 Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991 e decretos regulamentares. 16.3 Resoluções e Cartas do Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ).  
2.2.3 ESPECIALIDADE: BIBLIOTECONOMIA (CÓDIGO 104). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor. 2 Normas técnicas para a área de documentação (ABNT). 3 Caracterização dos 
documentos. 4 Indexação. Conceito, definição, linguagem de indexação, descritores, processo de indexação e tipos 
de indexação. 5 Classificação Decimal Universal (CDU). 6 Catalogação (AACR). Catalogação descritiva, pontos de 
acesso, catalogação de multimeios e tipos e funções do catálogo. 7 Organização e administração de bibliotecas. 
Princípios, funções administrativas e áreas funcionais. 8 Desenvolvimento de coleções. Processos de pesquisa, 
seleção, aquisição e avaliação de coleções. 9 Estudo e treinamento de usuários, alerta e disseminação da 
informação. 10 Automação. Fundamentos e instrumentos de análise de sistemas, formatos de intercâmbio, 
planejamento da automação, redes de informação internet e base de dados e sistemas de informação. 11 Tabelas 
de notação de autor, comutação bibliográfico, empréstimo entre unidades de informação. 12 Conservação e 
preservação de acervos documentais. 13 Gestão de bibliotecas. Planejamento, organização e administração de 
produtos e serviços de informação. Planejamento de redes e sistemas de bibliotecas, centros de documentação e 
serviços de informação. 
2.2.4 ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE (CÓDIGO 105). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor. 2 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 3 Patrimônio: estrutura, 
configurações. 4 Fatos contábeis: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 5 Atos e fatos 
administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 6 Contas: conceitos, contas de débitos, 
contas de créditos e saldos. 7 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 8 
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Escrituração contábil: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de 
escrituração, métodos e processos. 9 Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, 
aluguéis, variação monetária e cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de 
bens. 10 Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. 
11 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 12 Balanço patrimonial: conceitos, 
objetivo, composição. 13 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. 14 Análise das 
Demonstrações Financeiras. 14.1 Análise Contábil: conceitos gerais, objetivos, limitações, clientela, cuidados 
prévios, preparação dos demonstrativos contábeis para fins de análise. 14.2 Análise vertical estática e dinâmica. 
14.3 Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais. 14.4 Análise por Quocientes: liquidez, solvência, 
endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações, rotação de valores, rentabilidade. 14.5 Relatórios 
de análise. 15 Princípios Fundamentais da Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade aprovados pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade no 750, de 29 de dezembro de 1993; e no 1.111, de 29 de 
novembro de 2007. 16 Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  16.1 Pronunciamentos do CPC (Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis). 17 Balanço e Demonstrações exigidas pela Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964. 
17.1 NBCT 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 18 Gestão financeira. 18.1 
Finanças nas organizações. 18.2 Administração de recursos materiais e patrimoniais. 19 Auditoria no setor 
público. Princípios, normas técnicas, procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de trabalho, relatórios 
e pareceres. 20 Orçamento público. 20.1 Princípios orçamentários. 20.2 Diretrizes orçamentárias. 20.3 Processo 
orçamentário. 20.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. 20.5 Receita e despesa públicas. 20.6 
Suprimento de fundos. 20.7 Restos a pagar. 20.8 Despesas de exercícios anteriores. 21 Noções de matemática 
financeira. 21.1 Regra de três simples e composta, percentagens. 21.2 Juros simples e compostos: capitalização 
simples e composta e descontos. 21.3 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 21.4 Rendas 
uniformes e variáveis. 21.5 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 21.6 Taxa interna de retorno. 
2.2.5 ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO (CÓDIGO 106). 1 Direito do Consumidor. 1.1 Conceito de 
consumidor. 1.2 Relação de consumo. 1.3 Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. 1.4 
Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 1.5 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 2 Decretos. 2.1 Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. 2.2 Decreto no 5.903, 
de 20 de setembro de 2006. 2.3 Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008. 3 Leis federais. 3.1 Lei no 7.347, de 24 
de julho de 1985. 3.2 Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004. 4 Leis Distritais. 4.1 Lei no 1.418, de 11 de abril de 
1997. 4.2 Lei no 2.547, de 12 de maio de 2000. 4.3 Lei no 2.656, de 28 de dezembro de 2000. 4.4 Lei no 2.810, de 29 
de outubro de 2001. 4.5 Lei no 3.278, de 31 de dezembro de 2003 4.6 Lei no 3.683, de 13 de outubro de 2005. 4.7 
Lei no 3.941, de 2 de janeiro de 2007. 4.8 Lei no 4.029, de 16 de outubro de 2007. 4.9 Lei no 4.083, de 4 de janeiro 
de 2008. 4.10 Lei no 4.111, de 26 de março de 2008. 4.11 Lei no 4.225, de 24 de outubro de 2008. 4.12 Lei no 4.277, 
de 19 de dezembro de 2008. 4.13 Lei no 4.309, de 9 de fevereiro de 2009. 4.14 Lei no 4.311, de 9 de fevereiro de 
2009. 5 Nota Técnica. 5.1 Nota Técnica no 20/2009 - DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), 
do Ministério da Justiça. 6 Resoluções. 6.1 Resolução no 477 - ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações), 
de 7 de agosto de 2007. 6.2 Resolução no 456 – ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica), de 29 de novembro 
de 2000. 7 Direito Civil. 7.1 Negócio jurídico espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e 
invalidade. 7.2 Teoria da imprevisão. 7.3 Ato jurídico, modalidades e formas do ato jurídico. 7.4 Efeitos do ato 
jurídico. 7.5 Prescrição. 7.6 Obrigações. 7.7 Extinção das obrigações. 7.8 Responsabilidade civil. 7.9 Direitos reais. 
7.10 Contratos em geral. 7.11 Responsabilidade civil. 7.12 Garantias reais. 8 Direito Processual Civil. 7.1 
Jurisdição e competência. 7.2 Ação. 7.3 Competência. 7.4 Processo. 7.5 Prazos. 7.6 Sujeitos da relação processual. 
7.7 Pedido. 7.8 Resposta do réu. 7.9 Execução. 7.10 Sentença e coisa julgada. 7.11 Ação rescisória. 7.12 Nulidades. 
7.13 Recurso em geral. 7.14 Processo e ação cautelares. 7.15 Juizados especiais cíveis. 7.16 Ação civil pública, ação 
popular e mandado de segurança coletivo. 7.17 Mandado de segurança. 7.18 Ação monitória. 9 Direito Comercial. 
9.1 Direito de empresa. 9.1 Empresário. 9.2 Sociedade. 9.3 Sociedades personificada e não personificada. 9.4 
Estabelecimento. 9.5 Nome empresarial. 9.6 Prepostos. 9.7 Gerente. 9.8  Atos de comércio. 9.9 Contratos de 
empresas: requisitos, classificação, formação, meios de provas, contratos de compra e venda e de prestação de 
serviços, contratos de conta corrente, de abertura de crédito, de alienação e contrato de leasing.  10 Direito 
Tributário. 10.1 Tributo. Espécies de tributos, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e 
contribuições. 10.2 Competência tributária e exercício da competência tributária.  
2.2.6 ESPECIALIDADE: ECONOMIA (CÓDIGO 107). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor. 2 Introdução aos problemas econômicos. 3 Escassez e escolha. 4 Livre mercado.  5 
Macroeconomia. 5.1 Contas nacionais. 5.2 Balanço de pagamentos. 5.3 Taxas de câmbio. 5.4 Sistemas de taxas de 
câmbio fixas e flexíveis. 5.5 Agregados macroeconômicos. 5.6 Renda e produto de equilíbrio. 5.7 Consumo. 5.8 
Poupança. 5.9 Investimento. 5.10 Multiplicador. 6 Microeconomia. 6.1 Lei da oferta e da demanda. 6.2 Curvas de 
demanda e de oferta. 6.3. Elasticidade-preço. 6.4. Fatores que afetam a elasticidade-preço. 7.5. Elasticidade-renda. 
7.6 Conceito e teoria do consumidor (teoria da utilidade e teoria da escolha). 8 Estruturas de Mercado. 8.1 
Concorrência perfeita e imperfeita. 8.2 Estruturas do mercado de fatores de produção. 8.3 Ação governamental e 
abusos de Mercado. 8.4 Grau de concentração econômica no Brasil. 9 Noções de teoria da produção. 9.1 Função de 
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produção. 9.2 Conceitos básicos de custos de produção. 9.3 Preço e produto em concorrência perfeita, em 
oligopólio e em monopólio. 9.4 Falhas no sistema de mercado. 10 Noções sobre Métodos Quantitativos. 10.1 
Números indices e análise de regressão linear. 11 Sistema bancário. 11.1 Bancos e instituições financeiras. 11.2 
Criação de crédito e mecanismo bancários. 11.3 Sistema de câmara de compensação. 11.4 Operações de crédito, 
taxas e juros. 11.5 Indicadores financeiros e intermediações financeiras 12. Análise de Projetos. 12.1. Ponto de 
Equilíbrio. 12.2. Taxa Interna de Retorno. 12.3. Valor Presente Líquido. 12.4. Estudos de Viabilidade. 13 
Indicadores econômicos. Números índices para dados econômicos. 14 Noções de matemática financeira. 14.1 
Regra de três simples e composta, percentagens. 14.2 Juros simples e compostos: capitalização simples e composta 
e descontos. 14.3 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 14.4 Rendas uniformes e variáveis. 
14.5 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 14.6 Taxa interna de retorno.  
2.2.7 ESPECIALIDADE: ESPECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS (CÓDIGO 108). 1 Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2 Administração de Recursos Humanos. 2.1 Conceitos, 
importância e relação com os outros sistemas de organização. 2.2 Atribuições básicas da area de recursos 
humanos, objetivos, políticas e sistemas de informações gerenciais. 3 Comportamento organizacional. Relações 
indivíduo-organização, motivação, liderança e desempenho. 4 Competência interpessoal. 5 Avaliação de 
Desempenho. Objetivos, métodos, vantagens e desvantagens. 6 Desenvolvimento e treinamento de pessoal. 
Levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação.  Comportamento organizacional como 
expressão do indivíduo no trabalho. Diferenças individuais e de personalidade. Perfis de liderança. Gestão de 
equipes, disputas de poder e gerenciamento de conflitos. 7 Estrutura, processos e comunicação organizacional. 
Processos internos. Estrutura e movimentação das informações e dos insumos. Análise interna das organizações 
do ponto de vista operacional, estrutural e de funcionamento evolutivo. Sistemas tecnológicos de apoio ao 
funcionamento organizacional. 8 Tendências e influências ambientais sobre as organizações. Tendências 
contemporâneas e o grau de influência que exercem sobre os vários tipos de organização. Cadeia de valor, 
competitividade e sustentabilidade. Gestão de pessoas com foco no cliente. Qualidade nas relações pessoais e 
profissionais. 9 Gestão da folha de pagamento e benefícios. Variáveis envolvidas: impostos, férias, aspectos legais, 
cálculos matemáticos, impactos contábeis e financeiros. Benefícios. 10 Ética e qualidade de vida no trabalho. Saúde 
e segurança das pessoas. Programas de qualidade de vida. Promoção do bem-estar no trabalho. 11 Planejamento 
estratégico e gestão avançada de Recursos Humanos. Alinhamento da gestão de pessoas e das políticas de 
Recursos Humanos. Estratégias de controle e de comprometimento. Gestão por Competências e Gestão 
Participativa. 
2.2.8 ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA (CÓDIGO 109). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor. 2 População e amostra. Técnicas de amostragem, amostra casual ou aleatória simples, 
proporcional estratificada ou sistemática. 3 Séries Estatísticas.  Análise e interpretação de dados apresentados em 
tabelas. 4 Dados absolutos e dados relativos.  Percentagens, indices, coeficientes e taxas. 5 Gráficos estatísticos com 
análise e interpretação de dados. 6 Formas de organizar dados em estatística.  Dados não agrupados, agrupados 
sem intervalo de classe e agrupados com intervalo de classe. 7 Medidas de posição. Média, moda, mediana e 
separatrizes. 8 Medidas de dispersão. Amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. 9 Medidas de 
assimetria e curtose. Definições e coeficientes. 10 Correlação, dispersão e regressão linear simples. Conceitos e 
coeficiente de correlação linear. 11. Probabilidade. Noções primitivas: conjunto e números; análise combinatória; 
conceitos de experimento aleatório, espaço amostral, eventos e probabilidade; probabilidade de eventos 
complementares, independentes e mutuamente exclusivos; probabilidade condicional. 12 Distribuição normal ou 
de Gauss. Utilidades, propriedades, parâmetros e características da curva normal, curva normal padronizada, área 
entre valores e valores que limitam área e interpretação de valores. 13 Coleta de dados: planejamento e 
organização de pesquisas qualitativas e quantitativas e organização dos dados. 14 Inferência estatística, teste de 
hipótese e técnicas de amostragem. 15 Análise de dados: desenvolvimento de ferramentas de análise estatística, 
análise de conjuntura, análise de séries temporais, análise exploratória e desenvolvimento de indicadores. 
2.2.9 ESPECIALIDADE: JORNALISMO (CÓDIGO 110). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor. 2 Teorias e conceitos da comunicação. 3 Evolução dos meios e tecnologias da comunicação. 
4 O campo da comunicação social no âmbito da Constituição da República de 1988. 5 Papel social da comunicação. 
6 Políticas públicas de comunicação. 7 Comunicação pública e jornalismo público. 8 Interatividade na 
comunicação. 9 Ética e deontologia jornalística. 10 A responsabilidade social da mídia. 11 Teorias do jornalismo e 
da notícia. 12 Gêneros e técnicas de redação jornalística. 13 Critérios de seleção, redação e edição. 14 Técnicas de 
entrevista, reportagem e redação para televisão, rádio e web. 15 Acontecimento midiático e fato jornalístico. 16 As 
etapas e processos para a produção da notícia. 17 Jornalismo colaborativo e interação com o público por meio de 
redes sociais. 18 Fotojornalismo. A ilustração fotográfica, a reportagem fotogrática e tratamento da fotografia para 
os diversos meios. 19 Processo gráfico. Editoração e preparação de originais. 20 Projeto gráfico. Tipologia, 
diagramação e retrancagem e planejamento editorial: ilustrações, cores, técnicas de impressão, redação do texto, 
visual da publicação. 



Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 154, de 9 de agosto de 2011, páginas 37 a 48 

 

Edital No 1/2011 – SEAP/PROCON – Concurso Público              Página 19 de 21 

 
2.2.10 ESPECIALIDADE: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (CÓDIGO 111). 1 Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2 Contratos administrativos. Conceito, peculiaridades e 
interpretação. Reequilíbrio econômico-financeiro. 3 Regime jurídico das concessões de serviço público. Parcerias 
Público-Privadas. 4 Permissão e Autorização. 5 Convênios e consórcios administrativos. 6 Regimes de parcerias. 
Organizações Sociais. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 7 Responsabilidade civil da 
Administração. Evolução doutrinária, aspectos relacionados ao Direito brasileiro, ação de indenização e ação 
regressiva. 8 Lei de Improbidade Administrativa. 9 Economia do Setor Público. 9.1 Evolução das funções do 
Governo 9.2 O papel do governo na economia. Redistribuição de renda, estabilização econômica e promoção do 
desenvolvimento. 9.3 Custos no âmbito do governo. 9.4 Políticas fiscal e monetária. 9.5 Relação entre 
comportamento do mercado de trabalho e nível de atividade. 9.6 Relação entre salários, inflação e desemprego. 10 
Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra. Plano de metas, o milagre brasileiro, o II PND, a crise da dívida externa, 
os planos de estabilização e a economia brasileira contemporânea. 11 Regulação. Teoria econômica da regulação, 
teoria da captura, teoria do agente-principal e condicionamentos políticos da regulação. 12 Políticas Públicas. 12.1. 
Análise de políticas públicas. 12.2 Modelos de tomada de decisão em política pública: incremental, racional e suas 
variantes. 12.4 Análise das estratégias e dos resultados das políticas públicas. 12.5 Formulação e implementação 
de políticas públicas. 12.6 Políticas públicas distributivas, regulatórias e redistributivas. 12.7 Políticas Públicas e 
suas fases: formação da agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação. 12.8 Controle Social. 13 
Gestão Pública. 13.1 Desenvolvimento institucional. 13.2 Perspectivas da mudança organizacional. 13.3 
Instrumentos gerenciais contemporaneos. Avaliação de desempenho e resultados, sistemas de incentivo e 
responsabilização, flexibilidade organizacional, trabalho em equipe e mecanismos de rede. 13.3 Coordenação 
Executiva. Problemas da articulação versus a fragmentação de ações governamentais. 13.4 Formas de gestão de 
serviços públicos. Supervisão e contratualização de resultados, parcerias estado e sociedade, horizontalização, 
pluralismo institucional e redes inter-organizacionais. 13.5 Aplicação de tecnologias de informação e comunicação 
à gestão pública. Sistemas informatizados de gestão de processos e pessoas. 13.6 Processos participativos de 
gestão pública. Orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade, ouvidorias, governança interna e 
externa.  
2.3 CARGO: TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
2.3.1 ESPECIALIDADE: AGENTE ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 201). 1 Direito do Consumidor. 1.1 Conceito de 
consumidor. 1.2 Relação de consumo. 1.3 Ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. 1.4 
Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 1.5 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor. 2 Decretos. 2.1 Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. 2.2 Decreto no 5.903, 
de 20 de setembro de 2006. 2.3 Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008. 3 Leis federais. 3.1 Lei no 7.347, de 24 
de julho de 1985. 3.2 Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004. 4 Leis Distritais. 4.1 Lei no 1.418, de 11 de abril de 
1997. 4.2 Lei no 2.547, de 12 de maio de 2000. 4.3 Lei no 2.656, de 28 de dezembro de 2000. 4.4 Lei no 2.810, de 29 
de outubro de 2001. 4.5 Lei no 3.278, de 31 de dezembro de 2003 4.6 Lei no 3.683, de 13 de outubro de 2005. 4.7 
Lei no 3.941, de 2 de janeiro de 2007. 4.8 Lei no 4.029, de 16 de outubro de 2007. 4.9 Lei no 4.083, de 4 de janeiro 
de 2008. 4.10 Lei no 4.111, de 26 de março de 2008. 4.11 Lei no 4.225, de 24 de outubro de 2008. 4.12 Lei no 4.277, 
de 19 de dezembro de 2008. 4.13 Lei no 4.309, de 9 de fevereiro de 2009. 4.14 Lei no 4.311, de 9 de fevereiro de 
2009. 5 Atos administrativos de uso mais frequente. 6 Manual de Redação Oficial da Presidência da República. 7 
Técnicas de atendimento ao público. 8 Relações humanas e relações públicas. 9 Hierarquia e autoridade. 10 
Liderança. 11 Grupos de trabalho. 12 Gestão da qualidade. 13 Arquivo e sua documentação, organização de um 
arquivo, técnicas e métodos de arquivamento, modelos de arquivos e tipos de pastas e arquivamento de registros 
informatizados. 14 Procedimentos para protocolo e tramitação de documentos. 15 Noções de uso de equipamentos 
de escritório. 16 Serviços cartoriais e bancários. 
2.3.2 ESPECIALIDADE: TÉCNICO DE CONTABILIDADE (CÓDIGO 202). 1 Lei no 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 3 Patrimônio: 
estrutura, configurações. 4 Fatos contábeis: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 5 Atos e fatos 
administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 6 Contas: conceitos, contas de débitos, 
contas de créditos e saldos. 7 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 8 
Escrituração contábil: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de 
escrituração, métodos e processos. 9 Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, 
aluguéis, variação monetária e cambial, folha de pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de 
bens. 10 Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. 
11 Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 12 Balanço patrimonial: conceitos, 
objetivo, composição. 13 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. 14 Análise das 
Demonstrações Financeiras. 14.1 Análise Contábil: conceitos gerais, objetivos, limitações, clientela, cuidados 
prévios, preparação dos demonstrativos contábeis para fins de análise. 14.2 Análise vertical estática e dinâmica. 
14.3 Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais. 14.4 Análise por Quocientes: liquidez, solvência, 
endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações, rotação de valores, rentabilidade. 14.5 Relatórios 
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de análise. 15 Princípios Fundamentais da Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade aprovados pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade no 750, de 29 de dezembro de 1993; e no 1.111, de 29 de 
novembro de 2007. 16 Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  16.1 Pronunciamentos do CPC (Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis). 17 Balanço e Demonstrações exigidas pela Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964. 
17.1 NBCT 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 18 Noções de matemática 
financeira. 18.1 Regra de três simples e composta, percentagens. 18.2 Juros simples e compostos: capitalização 
simples e composta e descontos. 18.3 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 18.4 Rendas 
uniformes e variáveis. 18.5 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 18.6 Taxa interna de retorno.  
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA OU QUE TEM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
O(A) candidato(a) ___________________________________________________________, CPF no _________________________, candidato(a) 
ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de 
_______________________________, especialidade _______________________________________________, código _________, regido pelo 
Edital Normativo no 1/2011 – SEAP/PROCON, de 3 de agosto de 2011, vem requerer vaga especial como 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a 
respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 
constam os seguintes dados: 
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________. 
Código correspondente da (CID): _______________________________________________. 
Nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável pelo laudo: 
_________________________________________________________________. 
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples, tais como, miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento 
de sua situação, nos termos do Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União 

de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à 
perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia 
médica. 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e(ou) de tratamento 
especial. 
 

 NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL. 
 HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL. 
        No quadro a seguir selecione o tipo de prova e(ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessário(s). 
 
1 Necessidades físicas: 
(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 
necessidade de amamentar seu bebê) 
(  ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 
(  ) sala individual (candidato com doença 
contagiosa/outras) 
(  ) maca 
(  ) mesa para cadeira de rodas 
(  ) apoio para perna 
1.1 Mesa e cadeiras separadas 
(  ) gravidez de risco 
(  ) obesidade 
(  ) limitações físicas 
1.2 Auxílio para preenchimento: 
dificuldade/impossibilidade de escrever  
(  ) da folha de respostas da prova objetiva 
(  ) da folha de texto 

1.3 Auxílio para leitura (ledor) 
(  ) dislexia 
(  ) tetraplegia 
2 Necessidades visuais (cego ou pessoa com 
baixa visão) 
(  ) auxílio na leitura da prova (ledor) 
(  ) prova em braille  
(  ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 
(  ) prova superampliada (fonte 28) 
3 Necessidades auditivas (perda total ou parcial 
da audição) 
(  ) intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
(  ) leitura labial 
4 Outros 
(  ) realização de prova após 18h do sábado (Lei no 
1.784/97) 
(  ) Tempo Adicional – mediante justificativa médica 

 
________________________________, ______ de _____________________ de 2011. 

 

________________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


