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CONURB –  CO M P AN H I A D E  DES E NV OL VI M E N TO E  UR B AN I Z AÇ Ã O D E  JO I N VI LL E 
CO N C U R S O  PÚ B L I CO  -  EDI T AL  001/2009 

AN E X O  9  –  PR O V AS  E  PR OG R AM AS 
  

A.  CAR G O S D E AD M I NI S T R AÇ Ã O  GE R AL  -  NÍ VE L SUP ER I O R 
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Gerais com 10 (dez) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES: 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência 
oficial.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos com 20 (vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o 
candidato concorrer: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 
 
A401 - ADVOGADO - CONURB 
Direito Constitucional: Da Constituição: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. Lei 
Orgânica do Município de Joinville. Constituição; Poder Constituinte; Controle da Constitucionalidade das Leis; 
Dos atos normativos; Organização dos Poderes; Mecanismo de freios e contrapesos; Estado democrático de 
direito; Direito e garantias fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; 
Organização do Estado: organização político-administrativa; competências, intervenção, entidades; Poder 
Legislativo: atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição, fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial – Tribunal de Contas; Poder Executivo: Governador e Vice-governador 
do Estado, Prefeito e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e juízes federais; Tribunais e juízes 
eleitorais; Tribunais e juízes dos Estados; do Ministério Público; Mandado de Segurança e Hábeas Corpus: 
conceito, garantia constitucional, competência, processamentos, recursos cabíveis. Direito Administrativo: 
Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e 
publicidade. Poderes administrativos: vinculado, discricionários, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de 
polícia.Acessibilidade aos cargos públicos – requisitos. Atos administrativos. Requisitos: competência, finalidade, 
forma, motivo e objeto. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e auto-
executoriedade. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Improbidade 
Administrativa. Lei 8429/92. Procedimentos administrativos. Processo Administrativo Lei 9.784/99. Processo 
Administrativo Disciplinar: Instauração, Penalidades e Requisitos para o mesmo. Sindicâncias. Formas de 
Provimentos do Cargo Público. Formas da desinvestidura do Cargo Púbilco. Acumulação de cargos. Servidor: 
Direitos e Deveres. Agentes políticos: Direitos e Deveres. Remuneração: limites. Contratos Administrativos: 
conceito, características, formalização, Execução do contrato: direitos e obrigações das partes, 
acompanhamento, recebimentos do objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do 
contrato causas justificadoras, conseqüências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. 
Administração direta e indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia e fundações instituídas 
pelo Poder Público. Responsabilidade civil do administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. 
Ação de reparação de dano e ação regressiva. Licitações, Contratos e Sanções penais – Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. Finanças Públicas e a Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964. Orçamento 
público no Brasil.Direito Civil. Das pessoas. Domicílio e residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos atos ilícitos. 
Responsabilidade civil, prescrição e decadência, interrupção e suspensão da prescrição. Parentesco. Das 
obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. 
Das obrigações solidárias. Dos efeitos das obrigações. Dos contratos (disposições gerais). Direito Processual 
Civil. Dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. Da Comunicação dos 
Atos Processuais. Das Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das Partes. Dos 



 

Anexo 9 ao Edital de Concurso Público 001/2009 - pág 2  

Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento, finalidade. Das 
Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa julgada. Do Mandado de Segurança. Dos 
Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo Cautelar, Distinção do Processo de Execução, Distinção do 
Processo Comum. Requisitos do Processo Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos 
Procedimentos Especiais. Direito Penal: A norma: conteúdo, fontes. A anterioridade da lei penal: histórico, 
importância. A lei penal no tempo: irretroatividade da lei penal. Compreensão da lei mais benigna. Leis 
intermediárias e temporárias. Tempo do crime. A lei penal no espaço. Princípios gerais. Conceito de território e 
extraterritorialidade. Sentença penal estrangeira. Lugar do crime. Tipos de ação penal: pública e privada. Ação 
penal pública condicionada. A queixa e a representação. Crimes contra a fé púbica: moeda falsa, falsidade de 
títulos e outros papéis públicos, falsidade documental. Crimes contra a administração pública: crimes contra a 
administração pública praticados por funcionários, crimes contra a administração pública praticados por 
particulares. Direito do trabalho: Fontes dos Direitos do Trabalho. Relação de Trabalho. Sujeitos da Relação de 
Emprego; o Empregado; o Empregador. Contrato de Trabalho. O Contrato de Trabalho e os Contratos Afins. 
Elementos do Contrato de Trabalho. Espécies do Contrato de Trabalho. Efeitos do Contrato de Trabalho. 
Remuneração. Formas de Remuneração – Classificação. Proteção ao Salário. Duração do Trabalho. Repousos. 
Alterações do Contrato de Trabalho. Suspensão do Contrato de Trabalho. Terminação do Contrato de Trabalho. 
Estabilidade e garantia de emprego.Teoria da nulidade da despedida arbitrária. Despedida de emprego estável. 
Falta grave, conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade. Homologação. A imunidade sindical. 
Despedida obstativa. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.Arbitragem. Arbitragem voluntária e obrigatória. 
Procedimento arbitral. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei 
Complementar 21/95. 
Prova Prática: Não há. 
 
A402 - ANALISTA CONTÁBIL - CONURB 
A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da contabilidade, os princípios fundamentais de 
contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da escrituração contábil, variações patrimoniais 
qualitativas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, 
a estrutura da demonstração do resultado do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de 
recursos, estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, 
amortizações e exaustão, Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios e 
técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/64. O patrimônio público: 
estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prática de elaboração de orçamento público; 
plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. Balanço e prestações de contas. Ética 
profissional para o contador. Código de ética contábil. 
Prova Prática: Não há. 
 
A403 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO - CONURB 
Fitossanidade: fitopatologia, entomologia, ciência das plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e pragas 
não quarentenárias regulamentadas, manejo integrado de pragas quarentenárias, uso correto e seguro de 
agrotóxicos e afins, quarentena vegetal (tratamentos quarentenários, zonas de baixa prevalência de pragas, 
zonas livres de pragas, sistemas de minimização de riscos (sistema aproach), certificação fitossanitária, 
certificação fitossanitária de origem). Organismos geneticamente modificados. Agricultura orgânica. 
Armazenamento e transporte de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor 
econômico. Metodologia de amostragem e de análise de produtos de origem vegetal, seus produtos, 
subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação federal sobre defesa sanitária vegetal. Legislação federal 
sobre padronização e classificação de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de 
valor econômico. Legislação federal sobre inspeção de produtos de origem vegetal. Legislação federal sobre 
fiscalização de insumos agrícolas. Conhecimentos básicos sobre os organismos internacionais e blocos 
econômicos regionais (OMC, FAO, OMS, CIPP, CODEX ALIMENTARIUS, COSAVE, UE E MERCOSUL). 
Procedimentos de fiscalização/inspeção para importação e exportação vegetal. Código de Posturas do 
Município. 
Prova Prática: Não há. 
 
A404 - ENGENHEIRO CIVIL - CONURB 
Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; 
Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Planejamento Urbano; Saneamento 
Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; 
Cadastro Fiscal Imobiliário. 
Prova Prática: Não há. 
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B. CAR G O S D E AD M I NI S T R AÇ Ã O  GE R AL  -  NÍ VE L MÉ DI O 
 
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais 
com 20 (vinte) questões, a partir do seguinte programa: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES: 
LINGUA PORTUGUESA: 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. 
Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. 
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal.  
MATEMÁTICA: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação de 1º e de 2º grau; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.  
 
 
Todos os Cargos de Administração Geral – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes programas, conforme o cargo a que o 
candidato concorrer: 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES: 
 
B401 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONURB 
Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes: centralização e 
descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, contábil, administrativa, 
operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de 
liderança. Motivação. Comunicação. Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades. Tipologia. Características. 
Princípios gerais. Gráficos de organização: conceitos, tipos, elaboração, finalidades, simbologia. Manuais, 
regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do arquivo, 
fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição 
de documentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. Recepção: informações, 
encaminhamento, atendimento à clientes, registro, manuseio e transmissão de informações.  Apresentação 
pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do autoconhecimento, as diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de 
empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e 
interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética no 
exercício profissional: a imagem da organização, imagem profissional, sigilo e postura. Princípios e diretrizes do 
SUS. CONHECIMENTOS DE MICROINFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Office. 
Prova Prática: Não há. 
 
B402 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CONURB 
Métodos e processos do trabalho. Medidas de eliminação e neutralização de riscos. Disposições Gerais Sobre a 
Saúde e Segurança do Trabalho (NR-1). Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (NR-4). Comissão interna de prevenção de acidentes (NR-5). Equipamentos de Prevenção de 
Acidentes (NR-6). Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7). Máquinas e equipamentos (NR-
12). Caldeiras e Vazos de Pressão (NR-13). Ergonomia (NR-17). Proteção contra incêndio (NR-23). Condições 
Sanitárias e Conforto nos Locais de Trabalho (NR-27). Segurança e Saúde do Trabalho em Estabelecimentos de 
Assistência a Saúde (NR-32). Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-09). 
Prova Prática: Não há. 
 
B403 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CONURB 
Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de computadores. Componentes de um computador 
(hardware e software). Conceitos da arquitetura cliente-servidor. Sistemas operacionais: funcionamento e 
configuração do Windows, noções de Unix e Linux. Redes de computadores: princípios e fundamentos de 
comunicação de dados; principais meios de transmissão de dados; noções sobre operação e manutenção de 
redes. Estações e servidores. Hardware: histórico, arquitetura e funcionamento dos microcomputadores do 
padrão IBM-PC; arquitetura geral de um microprocessador (diagrama de blocos), registradores, conceito de 
microprograma, linguagem de máquina e assembly; mapeamento de memória e I/O, placas-mãe e chipsets, tipos 
de memória, memória RAM (estática e dinâmica), barramentos ISA, EISA, MCA, PCI, PCMCIA, AGP, USB e 
FireWire, floppies e discos rígidos (SCSI e IDE), interfaces e monitores de vídeo, incluindo placas 3D; 
dispositivos de entrada e saída; instalação, configuração e utilização de periféricos (scanner, kit multimídia, DVD) 
e de modems; instalação, montagem, configuração e manutenção de microcomputadores e impressoras 



 

Anexo 9 ao Edital de Concurso Público 001/2009 - pág 4  

(matriciais, jato de tinta e laser). Segurança: senhas, criptografia, backup e arquivamento, vírus e os programas 
de proteção e remoção. Microsoft Word. Microsoft Excel. Internet Explorer. Outlook Express. Intranet e Internet 
(www e correio eletrônico). 
Prova Prática: Não há. 
 
B404 - TÉCNICO EM ELETRÔNICA - CONURB 
Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. Instalações e testes de redes de dados. 
Instalações e testes de rede de telefonia. Avaliação de equipamentos eletrodomésticos. Eletrônica analógica 
básica. Instrumentação eletrônica básica. Fundamentos de eletrônica digital. Manutenção e configuração básica 
de microcomputadores. Suporte básico à vida. 
Prova Prática: Não há. 


