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   CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP 

ESTADO DE SÃO PAULO  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2012 
 

 
ANEXO II – PROGRAMA DE PROVAS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 
antônimos, parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Obs. Já serão utilizadas as regras 
ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: 
- Constituição: conceito e classificação.  
- Classificação das normas constitucionais.  
- Disposições constitucionais transitórias. 
- Hermenêutica constitucional.  
- Poder constituinte.  
- Controle de constitucionalidade- 
- Da declaração de direitos: histórico; teoria 
jurídica e teoria política. 
- Direitos e garantias individuais e 
coletivos.  
- Princípios constitucionais. 
- Ações constitucionais: Habeas corpus, 
mandado de segurança, mandado de 
injunção e habeas data.  
- Direitos difusos coletivos e individuais 
homogêneos. 
- Direitos sociais e sua efetivação.  
- Direito à Nacionalidade.  
- Direitos Políticos.  
- Estado federal: conceito e sistemas de 
repartição de competência, direito 
comparado, discriminação de competência 
na Constituição de 1988, Intervenção 
federal, princípio da simetria constitucional. 
- Estado Democrático de Direito: 
fundamentos constitucionais. 
- Organização dos Poderes: mecanismos 
de freios e contrapesos.  
- União: competência.  
- Estado-membro: competência e 
autonomia.  
- Município: competência. 
- Administração pública: princípios 
constitucionais. - Servidores públicos: 
princípios constitucionais.  
- Poder Legislativo: organização; 
atribuições; processo legislativo.  
- Poder Executivo: presidencialismo e 
parlamentarismo; ministro de Estado. 
- Presidente da República: poder 
regulamentar; medidas provisórias.  
- Poder Legislativo: prerrogativas e 
vedações.  
- Comissão Parlamentar de Inquérito.  
- Processo Legislativo.  

DIREITO TRIBUTÁRIO: 
- O Estado e o poder de tributar.  
- Direito tributário: conceito e princípios.  
- Tributo: conceito e espécies.  
- Código Tributário Nacional. Normas gerais de 
direito tributário.  
- Norma tributária: espécies, vigência, 
aplicação, interpretação e integração. Natureza.  
- Obrigação tributária: conceito, espécies, fato 
gerador, sujeitos ativo e passivo, solidariedade, 
capacidade tributária e domicílio tributário. 
- Crédito tributário: conceito, natureza.  
- Lançamento: revisão, suspensão, extinção e 
exclusão.  
- Prescrição e decadência.  
- Repetição do indébito. 
- Responsabilidade tributária: responsabilidade 
por dívida própria e por dívida de outrem.  
- Solidariedade e sucessão.  
- Responsabilidade pessoal e de terceiros.  
- Responsabilidade supletiva.  
- Garantias e privilégios do crédito tributário.  
- Sistema Tributário Nacional: princípios gerais, 
limitações ao poder de tributar.  
-Competência tributária: impostos da União, 
impostos dos estados, impostos do Distrito 
Federal e impostos dos municípios.  
-Repartição das receitas tributárias.  
- Dívida ativa e certidões negativas. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:  
- Jurisdição: conceito, modalidades, poderes, 
princípios, órgãos, formas e limites da 
jurisdição civil.  
- Ação: conceito, ação e pretensão, natureza 
jurídica, condições e classificação.  
- Competência: conceito; competência 
funcional e territorial.  
- Modificações e conflito da competência. 
- Conexão e continência. 
- Processo e procedimento: natureza, 
princípios, formação, suspensão e extinção.  
- Pressupostos processuais. 
- Prazos: conceito, classificação, princípios, 
contagem, preclusão e prescrição, condições. 
- Juiz: poderes, deveres e responsabilidades.  
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- Poder Judiciário: organização; estatuto 
constitucional da magistratura.  
- Supremo Tribunal Federal: organização e 
competência. Súmula Vinculante.  
- Conselho Nacional de Justiça e do 
Ministério Público. 
- Superior Tribunal de Justiça: organização 
e competência.  
- Justiça federal: organização e 
competência.  
- Justiça do trabalho: organização e 
competência.  
- Ministério Público: princípios 
constitucionais. 
- Advocacia Pública: representação judicial 
e extrajudicial das pessoas jurídicas de 
direito público; consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder 
Executivo; organização e funcionamento.  
- Limitações constitucionais do poder de 
tributar. 
- Ordem econômica e ordem financeira.  
- Intervenção do Estado no domínio 
econômico. 
- Interesses difusos e coletivos. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO:  
- Administração Pública: conceito, natureza 
e fins.  
- Princípios de Direito Administrativo: 
importância, natureza e regime.  
- Supremacia e indisponibilidade do 
interesse público. 
- Princípios constitucionais implícitos e 
explícitos.  
- Ato administrativo: conceito, objeto e 
conteúdo. Classificação e espécies. 
Validade e eficácia.  
Elementos e pressupostos. Atributos. 
- Discricionariedade administrativa: 
conceito, justificação e controle judicial.  
- Legalidade e mérito do ato administrativo.  
- Atos vinculados e atos discricionários;  
- Extinção do ato administrativo. Vícios do 
ato administrativo.  
- Desvio e excesso de poder.  
- Nulidades, anulação e convalidação do 
ato administrativo.  
- A revogação do ato administrativo;  
- Processo administrativo: conceito, 
princípios constitucionais. 
- Contrato administrativo: características, 
cláusulas exorbitantes. Execução e 
inexecução contratual. Rescisão e extinção 
do contrato administrativo. Modalidades. 
- Licitação: conceito. Lei nº 8.666/93 com as 
alterações posteriores. Princípios 
constitucionais.  
.Obrigatoriedade, dispensa e 
inexigibilidade. Modalidades da licitação. 
Pregão presencial e pregão eletrônico.  
- Serviço público: conceito e classificação. 
-Delegação, concessão, permissão e 
autorização de serviços públicos. 
- Poder de polícia administrativa: conceito, 

- Ministério Público e auxiliares da justiça.  
- Sujeitos do processo: partes e procuradores.  
- Litisconsórcio: espécies.  
-Capacidade de ser parte e estar em juízo.  
- Legitimação ordinária e extraordinária. 
- Substituição processual.  
- Intervenção de terceiros: oposição, nomeação 
à autoria, denunciação da lide, chamamento ao 
processo e assistência.  
- Atos processuais.  
- Petição inicial: conceito e requisitos.  
- Pedidos: espécies, modificação, cumulação.  
- Causa de pedir.  
- Despacho liminar: objeto, natureza. 
- Citação.  
- Resposta do réu: contestação, exceções, 
reconvenção. Revelia. 
- Providências preliminares e julgamento 
conforme o estado do processo.  
- Antecipação de tutela.  
- Tutela de específica.  
- Provas: conceito, modalidades, princípios 
gerais, objeto, ônus, procedimentos.  
- Audiência.  
- Sentença: requisitos e publicação.  
- Coisa julgada: conceito, limites objetivos e 
subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada 
material.  
- Recursos: conceito, fundamentos, princípios, 
classificação, pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos de admissibilidade, efeitos, juízo 
de mérito.  
Espécies de recursos: apelação, agravo, 
embargos infringentes, embargos de 
divergência e de declaração. - Recurso 
especial.  
- Recurso extraordinário.  
- Ação rescisória.  
- Nulidades processuais.  
- Processo de execução: pressupostos e 
princípios informativos. Espécies de execução.  
- Embargos do devedor: natureza jurídica, 
cabimento e procedimento.  
- Embargos de terceiro: natureza jurídica, 
legitimidade e procedimento.  
- Execução fiscal.  
- Execução contra a fazenda pública.  
- Processo e ação cautelares. Procedimento 
cautelar comum e procedimentos específicos.  
- Juizados especiais federais.  
- Ação civil pública, ação popular e ação de 
improbidade administrativa.  
- Mandado de segurança individual e coletivo.  
- Mandado de Injunção.  
- Habeas data.  
- Ação monitória.  
- Reclamação Constitucional.  
 
DIREITO CIVIL:  
- Aplicação da lei no tempo e no espaço. 
- Interpretação da lei. Analogia.  
- Princípios gerais do Direito. 
- Pessoas: pessoas naturais e pessoas 
jurídicas. 
- Domicílio. 
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meios de atuação, características e limites.  
- Intervenção do Estado na propriedade 
privada: tombamento, servidão, 
desapropriação. 
- Entidades, órgãos e agentes públicos: 
conceitos, classificação e competência. 
- Competência administrativa: delegação e 
avocação. 
- Estrutura da administração. 
Descentralização e desconcentração.  
- Administração direta e indireta. 
- Terceiro setor.  
- Município. Conceito. Competência do 
Município para sua organização.   
- Autonomia municipal: política 
administrativa e financeira.  
- Intervenção do Estado no Município.  
- Prefeito Municipal: atribuições e 
competências.   
- Servidores públicos. Cargo, emprego e 
função pública. 
- Regime constitucional do servidor 
público: ingresso na carreira, remuneração, 
direito de greve e associação sindical, 
acumulação de cargos, estabilidade, 
direitos e deveres.  
- Limites às despesas com servidores na 
Lei de Responsabilidade Fiscal.  
- Responsabilidade do servidor público 
(política, administrativa, civil e penal).  
- Subsídio dos agentes políticos.   
- Responsabilidade do Estado. A reparação 
do dano e a responsabilidade pessoal do 
agente público. 
- Controle da Administração Pública 
(interno e externo).  
- A Administração Pública em Juízo. 
- Controle judicial da Administração 
Pública: mandado de injunção, habeas 
data, mandado de segurança, ação popular 
e ação civil pública.   
- A Lei de Improbidade Administrativa. 
  

- Bens. Diferentes classes de bens.  
- Fatos jurídicos.  
- Negócio jurídico.  
- Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 
- Prescrição e decadência. 
- Direito das obrigações: modalidades das 
obrigações.  Transmissão das obrigações, 
adimplemento e extinção das obrigações. 
Inadimplemento das obrigações. 
- Dos contratos em geral e suas espécies. 
- Atos unilaterais.  
- Responsabilidade civil: do Estado e do 
particular.  
- Direito das coisas: direitos reais.  
- Tutela e curatela.  
- Direito de empresa. 
 
DIREITO TRABALHISTA:  
- Normas Especiais de Tutela do Trabalho;  
- Princípios da Legislação e do Processo do 
Trabalho; 
- Contrato Individual de Trabalho; 
- Contratos de trabalho na Administração 
Pública.  
- Terceirização. 
- Direitos Trabalhistas, duração do trabalho, 
férias, licenças e categorias especiais; 
- Da proteção do trabalho da mulher e do 
menor; 
- Da rescisão do contrato de trabalho; 
- Da remuneração do trabalho; 
- Organização do Trabalho;  
- Organização Sindical;  
- Convenções Coletivas de Trabalho;  
- Justiça do Trabalho;  
- Processo Judiciário do Trabalho; 
- Prazos no Processo do Trabalho; 
- Execução no Processo do Trabalho; 
- Recursos no Processo do Trabalho; 
 
Lei Orgânica do Município 
Regimento Interno da Câmara Municipal 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 

Lei Orgânica do Município 
Regimento Interno da Câmara Municipal 
 

DIREITO CIVIL 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 19ª ed. 2000.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Parte Geral. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004.  
PELUSO, César. Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2ª ed. 2008.  
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
GRECCO Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. vol. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 19ª ed. 
2008.  
THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1 - 49ª Ed., vol. 2 43ª ed., vol. 3 
40ª ed. Forense, 2008. 
NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor. São Paulo: Saraiva. 40ª Ed. 2008. 
 

DIREITO TRABALHISTA 
GODINHO DELGADO, Maurício. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 7ª ed. 2008. 
CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 33ª ed. 
2008. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 12. ed. 2011. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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MELLO DE BANDEIRA, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 21ª ed. 2006. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 21ª ed. 2008. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Editora Malheiros, 37ª ed. 
2011. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 20ª Ed. 2007. 
MORAES, de Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Jurídico Atlas, 21ª ed. 2007. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 27ª ed. 2006. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
GANDRA, Martins da Silva, Ives. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 10ª ed. 2008. 
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 17ª ed. 2011. 
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva. 4ª ed. 2012. 

 


