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Datas da provas

• Datas prováveis de 16 e 17 de junho de 2012.

Habilitação e classificação da primeira etapa

• Tenha obtido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados correspondentes à Prova objetiva 1 (Conhecimentos Gerais); 

• Tenha obtido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados correspondentes à Prova objetiva 2 (Conhecimentos Específicos); 

• Tenha obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do somatório dos pontos ponderados da Prova objetiva 3 (Conhecimentos Especializados); 

• Tenha obtido, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1, 2 e 3; 
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• Tenha obtido, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos referentes à Prova Discursiva; e

• Tenha sido classificado, por Área/Campo de Atuação/UF ou Órgão Central, na ordem decrescente do somatório dos pontos ponderados do conjunto das Provas Objetivas e 
Discursiva, até o número máximo estabelecido no Anexo II do Decreto n 6.944/2009, observado o §3º do art. 16 do citado Decreto. 

Prova 1 - Conhecimentos básicos

LÍNGUA PORTUGUESA (POR)

• Compreensão, interpretação e reescritura de textos.

• Ortografia.

• Semântica.

• Morfologia.

• Sintaxe.

• Pontuação.

LÍNGUA INGLESA (ENG) ou ESPANHOL (ESP)

• Compreensão e interpretação de textos escritos em língua inglesa.

• Tradução.

• Gramática.

RACIOCÍNIO LÓGICO (RAC)

• Estruturas Lógicas.

• Lógica de Argumentação.

• Diagramas Lógicos.

• Trigonometria.

• Matrizes Determinantes e Solução de Sistemas Lineares.

• Álgebra.

• Probabilidades.

• Combinações, Arranjos e Permutação.

• Geometria Básica.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (APU)

• Estado, Governo e Sociedade:

- Conceito e evolução do Estado contemporâneo;

- Aspectos fundamentais da formação do Estado brasileiro;

- Teorias das formas e dos sistemas de governo;

- Participação social como representação política;

- Accountability vertical.

• A Máquina Pública Brasileira:

- Processo evolutivo;

- Reformas  administrativas,  seus  princípios,  objetivos,  resultados  e 
ensinamentos;

- Patrimonialismo, burocracia e gerencialismo;

- Atual conformação da máquina pública em face dos preceitos constitucionais e 
legais; aspectos contemporâneos da gestão pública.

• O Sistema de Freios e Contrapesos:

- Autotutela;

- Controle Interno, Controle Externo, o papel da CGU;

- Accountability horizontal;

- Aevisão jurisdicional dos atos administrativos.
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• Políticas Públicas:

- Formulação,  implementação,  monitoramento  e  avaliação  de  políticas  e 
programas públicos;

- Intersetorialidade, redes sociais e transversalidade.

• Governança e Administração Pública:

- Orçamento,  planejamento,  análises  governamentais  e  organizacionais, 
inovação, governança de organizações públicas;

- Parcerias com o setor privado e com o terceiro setor.

• Temas Correntes em Administração Pública:

- Ética;

- Lei da Ficha-Limpa;

- Responsabilidade fiscal;

- Responsabilidade orçamentária.

Prova 2 - Conhecimentos específicos

DIREITO CONSTITUCIONAL (DCO)

• Teoria geral do Estado.

• Os poderes do Estado e as respectivas funções.

• Teoria geral da Constituição:

- Conceito,

- Origens,

- Conteúdo,

- Estrutura, e

- Classificação.

• Supremacia da Constituição.

• Tipos de Constituição.

• Poder constituinte.

• Princípios constitucionais.

• Interpretação da Constituição e Controle de Constitucionalidade.

- Normas constitucionais e inconstitucionais.

• Emenda, reforma e revisão constitucional.

• Análise do princípio hierárquico das normas.

• Princípios fundamentais da CF/88.

• Direitos e garantias fundamentais.

• Organização do Estado político-administrativo.

• Administração Pública na CF/88 (art. 37 a 41).

• Organização dos Poderes.

- Poder Legislativo.

. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

. Controle Externo e os Sistemas de Controle Interno.

- Poder Executivo.

- Poder Judiciário.

. Ministério Público.

• Sistema Tributário Nacional.

• Finanças Públicas: normas gerais e orçamento público.

• As Políticas Públicas na CF/88.

DIREITO ADMINISTRATIVO (DAD)

• Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo.

• Regime Jurídico-Administrativo: princípios do Direito Administrativo brasileiro.

• Organização administrativa da União:
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- Administração direta e indireta;

- Autarquias;

- Fundações públicas;

- Empresas públicas;

- Sociedades de economia mista;

- Entidades paraestatais.

• Teoria do órgão: aplicação no Direito Administrativo.

• Competência administrativa:

- Conceito e critério de distribuição.

- Avocação e delegação de competências.

- Ausência de competência: agente de fato.

• Poderes e deveres dos membros da Administração Pública.

• Atos administrativos:

- Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação;

- Vinculação e discricionariedade;

- Revogação, convalidação e invalidação.

• Controle dos atos administrativos.

• Licitação:

- Conceito, finalidades, princípios;

- Objeto e normas gerais.

• Contratos administrativos:

- Conceito, peculiaridades e interpretação.

- Reequilíbrio econômico-financeiro.

- Teoria  do  fato  do  príncipe  e  Teoria  da  Imprevisão  aplicada  ao  Direito 
Administrativo. 

• Agentes Públicos.

- Servidores públicos: classificação e características.

- Regimes jurídicos funcionais: único, estatutário, e de emprego público.

- Contratação temporária (Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993).

- Execução indireta de atividades - terceirização (Decreto no 2.271, de 7 de julho 
de 1997).

• Normas constitucionais concernentes aos servidores públicos.

• Cargo público: conceito e espécies.

• Provimento,  Estabilidade,  Vacância,  Remoção,  Redistribuição  e  Substituição. 
Concurso público.

• Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Federais.

• Processo Administrativo Disciplinar.

• Serviço público:

- Conceito e classificação;

- Regulamentação e controle;

- Direitos do usuário.

• Regime jurídico das concessões de serviço público.

- Parcerias Público-Privadas.

• Permissão e Autorização.

• Convênios e consórcios administrativos.

• Regimes de parcerias.

- Organizações Sociais.

- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

• Domínio público:

- Conceito e classificação dos bens públicos;

- Administração, utilização e alienação dos bens públicos;

- Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos;

- Aquisição de bens pela Administração.

• Responsabilidade civil da Administração:

- Evolução doutrinária;

- Responsabilidade civil da Administração no Direito brasileiro;
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- Ação de indenização;

- Ação regressiva.

• Processo Administrativo: Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

• Lei do Acesso a Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011).

• Lei nº 8.429, de 02/6/1992 – Lei da Improbidade Administrativa.

• Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder  Executivo 
Federal – Decreto nº 1.171, de 22/6/1994.

• Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (Decreto nº 6.029, de 
1º/2/2007).

• Conflito de Interesses no Serviço Público (Resolução nº 08, de 25/9/2003, da 
Comissão de Ética Pública da Presidência da República).

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (AFO)

• Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários.

• Orçamento segundo a Constituição de 1988: PPA, LDO e LOA.

• Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

• Classificação econômica da Receita e da Despesa pública.

• Conceito e estágios da Receita e da Despesa pública.

Prova 3 - Objetiva de Conhecimentos Especializados – Analista de Desenvolvimento

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GTI)

• Governança de TI - Cobit 4.1:

- Aspectos gerais,

- Estrutura,

- Conceitos,

- Finalidade,

- Modelo de maturidade,

- Objetivos de controle,

- Objetivos de negócios e objetivos de TI,

- Domínios e processos.

• Contratação de Soluções de TI:

- Instrução  Normativa  para  Contratação  de  Soluções  de  Tecnologia  da 
Informação - SLTI/MP IN 04/2010.

- Guia Prático para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 1.1 
– SLTI.

• Qualidade de software - CMMI e MPS-BR:

- Conceitos básicos,

- Estrutura e

- Objetivos.

• Gerenciamento de projetos de TI - PMBOK:

- Conceitos de gerenciamento de projetos,

- Ciclo de vida de projeto,

- Conceitos básicos e estrutura.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (DEV)

• Conceitos de programação orientada a objetos:

- Classes,

- Objetos,

- Métodos,

- Sobrecarga,
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- Herança,

- Polimorfismo,

- Interfaces.

• Linguagem Java:

- Variáveis,

- Operadores,

- Expressões,

- Controle de fluxo,

- Tipos enumerados,

- Classes,

- Genéricos,

- Reflexão.

• Desenvolvimento Java:

- JEE;

- EJB - Enterprise Javabeans;

- Hibernate;

- JSF;

- JBoss Seam;

- APIs Java.

• Padrões de projeto.

• Análise e projeto de sistemas:

- Análise e projeto orientados a objetos,

- Visão geral da UML,

- Modelos e diagramas,

- Arquitetura em três camadas,

- Arquitetura orientada a serviços,

- Webservices,

- SOAP,

- REST.

DESENVOLVIMENTO E CONTEÚDO WEB (DCW)

• Desenvolvimento de sítios para internet:

- Usabilidade e acessibilidade na internet,

- Padrões W3C e e-Mag.,

- JavaScript,

- Toolkits:

. jQuery,

. Dojo,

- HTML,

- XML,

- XLST.

• Sistema de gerenciamento de conteúdo web ZOPE/Plone:

- Principais características,

- Componentes e arquitetura Zope (templates, schemas, classes),

- Instalação e configuração de sítios web.

ENGENHARIA DE SOFTWARE (ENS)

• Princípios de Engenharia de Software:

- Engenharia de requisitos de software,

- Processos  de  desenvolvimento  de  software  (processo  cascata,  processo 
iterativo),

- Projeto de software orientado a objetos,

- Testes,

- Validação.

• Medição e estimativas de projetos de software:

- Análise de pontos de função,
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- Processo de contagem de pontos de função,

- Tipos de função (funções de dados e funções transacionais),

- Fatores de ajuste.

• Processo Unificado:

- Conceitos gerais do RUP,

- Disciplinas,

- Fases,

- Papéis,

- Atividades,

- Artefatos.

• Processo Ágil: conceito, metodologia Scrum.

• Disciplina de requisitos: casos de uso e diagramas de caso de uso.

• Disciplina de Análise e Projeto.

• Disciplina de gerência de projeto.

• Disciplina de implementação, testes e distribuição.

ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ABD)

• Administração de bancos de dados:

- Construção e otimização de consultas com linguagem SQL,

- Projeto de bancos de dados:

. Normalização,

. Modelagem lógica de dados,

. Modelagem física de dados.

• Sistema gerenciador de bancos de dados MySQL:

- Principais características,

- Motores de armazenamento,

- Índices Full-Text (configuração e métodos de pesquisa),

- Comandos de importação de arquivos de dados,

- Métodos para agilizar a importação de grande quantidade de dados.

• Estrutura e organização do catálogo ANSI (INFORMATION_SCHEMA).

• Sistema gerenciador de bancos de dados Microsoft SQL Server 2008r2:

- Principais características,

- Instalação e configuração,

- Catálogo interno (views sys.*),

- Sistemática interna de segurança,

- Integration Services,

- Analysis Services,

- Reporting Services,

- Tipos de replicação disponíveis,

- Funções de ranking,

- Funções de sumarização de dados (Cube, Rollup e Grouping Sets),

- Utilização de índices Full-Text (configuração e métodos de pesquisa),

- Common Table Expressions.

• VBScript, ferramentas de ETL.

Prova 3 - Objetiva de Conhecimentos Especializados – Analista de Infraestrutura

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GTI) • Governança de TI - Cobit 4.1: Aspectos gerais, estrutura, conceitos, finalidade, 
modelo de maturidade, objetivos de controle, objetivos de negócios e objetivos 
de TI, domínios e processos.
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• Contratação  de  Soluções  de  TI:  Instrução  Normativa  para  Contratação  de 

Soluções de Tecnologia da Informação - SLTI/MP IN 04/2010. Guia Prático para 
Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 1.1 – SLTI.

• Gerenciamento de serviços de TI - ITIL 2011: Conceitos, papéis genéricos, ciclo 
de  vida  dos  serviços.  Estratégia  do  Serviço  -  Gerenciamento  de  Demanda, 
Gerenciamento do Portfólio de Serviços. Desenho do Serviço - Gerenciamento 
do Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de 
Disponibilidade,  Gerenciamento  de  Capacidade,  Gerenciamento  de 
Continuidade de Serviços de TI, Gerenciamento de Segurança da Informação. 
Transição do Serviço  -  Gerenciamento de Configuração e  Ativos  de Serviço, 
Gerenciamento de Mudanças, Avaliação de Mudanças. Operação do Serviço - 
Gerenciamento de Eventos,  Gerenciamento de Incidentes,  Gerenciamento de 
Problemas e Gerenciamento de Acesso.

• Gerenciamento  de  projetos  de  TI  -  PMBOK:  conceitos  de  gerenciamento  de 
projetos, ciclo de vida do projeto, conceitos básicos e estrutura.

SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO (SIS)

• Organização  e  arquitetura  de  computadores:  componentes  básicos  de 
hardware e software, sistemas de entrada e saída, sistemas de numeração e 
codificação,  aritmética  computacional,  arquitetura  de  computadores  RISC  e 
CISC, características dos principais processadores do mercado.

• Sistemas  operacionais:  arquiteturas,  fundamentos,  instalação,  comandos 
básicos, administração. Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 
e GNU/Linux.

• Bancos  de  dados  relacionais:  fundamentos,  administração,  projeto  e 
implantação  de  SGBDs  relacionais.  Administração  de  usuários  e  perfis  de 
acesso.  Controle  de  proteção,  integridade,  concorrência  e  bloqueio  de 
transações. Backup e restauração de dados. Tolerância a falhas e continuidade 
de operação.  Monitoração e otimização de desempenho. SQL Server  2010, 
MySQL, PostgreSQL.

• Virtualização  (VMWARE,  HYPER-V  e  XEN  Server).  Clusterização: 
Balanceamento de carga e alta disponibilidade.

• Sistemas  de  armazenamento:  conceitos  básicos,  padrões  de  disco  e  de 
interfaces,  RAID.  Tecnologias  de  backup.  Deduplicação.  Storage,  Fitoteca, 
Tivoli Storage Manager.

• Configuração, Administração e Gerenciamento de serviços de rede Windows e 
Linux: Serviço de compartilhamento de arquivos SAMBA, Microsoft Exchange 
Server 2010, Microsoft Active Directory,  Serviço de Diretório Open Source – 
389  Directory  Server,  DNS,  DHCP,  FTP,  servidores  WEB e  servidores  de 
arquivo.

• Padrões  de  Interoperabilidade  de  Governo  Eletrônico:  Arquitetura  e-PING - 
Documento de Referência da e-PING – Versão 2012. 

 

REDES DE COMPUTADORES (RED)

• Comunicação de dados:  tipos e meios de transmissão,  técnicas básicas de 
comunicação, topologias de redes de computadores, Internet, Intranet, modelo 
de referência OSI e arquitetura TCP/IP.

• Tecnologias e protocolos de redes locais: padrões ethernet, endereçamento IP, 
máscara de rede, protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, FTP, SMTP, VRRP, 
OSPF),  cabeamento  estruturado  EIA/TIA  568,  redes  tipo  campus  (core, 
distribuição,  acesso).  Redes  de  longa  distância:  PPP,  ATM  e  MPLS. 
Armazenamentos de rede:  DAS,  SAN e NAS.  Redes sem fio  (wireless).  3. 
Elementos de interconexão de redes de computadores (switches, roteadores, 
balanceadores de carga).

• Gerenciamento  de  redes  de  computadores:  conceitos,  protocolo  SNMP, 
agentes e gerentes, MIBs, gerenciamento de dispositivos de rede, servidores e 
aplicações.

• Qualidade  de  serviço  (QoS):  conceitos  (filas,  filas  prioritárias,  descarte), 
arquiteturas.

• Voz sobre IP (VoIP): conceitos, arquiteturas, protocolos (RTP, RTPC, SRTP, 
SIP, H.323).

• Videoconferência: conceitos, arquiteturas, protocolos (SIP, H.323).

• Roteamento Multicast: conceitos, protocolos (IGMP, PIM, MOSPF). 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SI)

• Criptografia:  princípios,  aplicações,  algoritmos  simétricos  e  assimétricos, 
certificação e assinatura digital.

• Segurança em Redes: Segmentação de Redes, Firewall, Firewall de Aplicação 
Web  (WAF),  detectores  de  intrusão  (IDS  e  IPS),  NAT  IP,  NAT  H323, 
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analisadores  de  tráfegos  de  rede  (Sniffers),  DMZ,  Virtual  Private  Networks 
(IPSEC VPN e SSL VPN). Registros de auditoria: protocolo Syslog e Microsoft 
Event View.

• Segurança de servidores e estações de trabalho: configurações de segurança 
em servidores Linux e Windows (Hardening).  Inventário  de ativos,  sistemas 
anti-malwares,  configurações  de  segurança  para  estações  Windows  XP  e 
Windows 7.

• Segurança de soluções de infraestrutura de TI: segurança de servidores Web, 
sistemas  de  Anti-Spam  Protocolo  SMTP,  SPF,  DKIM),  proxies  e  filtros  de 
conteúdo Web e DNSSEC.

• Incidentes  de  segurança:  tratamento  e  resposta  a  incidentes  de  segurança 
(CERT), testes de invasão, conceitos de forense computacional, ameaças para 
estações de trabalho e servidores (vírus, cavalo de troia, spyware, backdoors, 
keylogger, worm), Ameaças e vulnerabilidades em aplicações (Injection [SQL, 
LDAP], Cross-Site Scripting (XSS), quebra de autenticação e gerenciamento de 
sessão,  referência  insegura  a  objetos,  Cross-Site  Request  Forgery, 
armazenamento inseguro de dados criptografados).

• Gestão  de  segurança  da  informação:  política  de  segurança  (processos  de 
definição,  implantação  e  gestão  de  políticas  de  segurança  e  auditoria). 
Classificação da informação.  Gestão de risco em segurança da informação 
(Planejamento,  identificação,  análise  e  tratamento  de riscos  de segurança). 
Controle  de  acesso.  Segurança  de  serviços  terceirizados.  Gestão  de 
continuidade  do  negócio  (análise  de  impacto  no  negócio,  estratégia  de 
continuidade,  Plano  de  Administração  de  Crises,  Plano  de  Continuidade 
Operacional, Plano de Recuperação de Desastres, Plano de Testes).

• Normas  de  Segurança  da  Informação.  Normas  ABNT:  NBR  27001:2005  – 
Sistema de Gestão de Segurança da Informação, NBR 27002:2005 – Código 
de Boas Práticas em Segurança da Informação, NBR 27005:2005 – Gestão de 
Riscos de Segurança, NBR 15999:2007 e ABNT NBR 15999-2:2008 – Gestão 
de Continuidade do Negócio. Normas do Gabinete de Segurança Institucional – 
GSI-PR: Instrução Normativa GSI Nº 1 e Normas Complementares n.º 04, 06, 
07, 08 e 11/IN01/DSIC/GSIPR.
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