INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP – IPMO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2017
RETIFICADO EM 26/07/2017
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
A)

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

1.01 - AUXILIAR DE COPA E COZINHA
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica.
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração
horário. Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície. Dobro, metade. Questões de
raciocínio lógico na forma de problemas.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, de
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e materiais; Controle de material usado na cozinha;
Higiene e limpeza da cozinha; Higiene e limpeza dos utensílios; Higiene e saúde corporal; Reconhecimento
de gênero alimentícios impróprios do consumo humano; Limpeza de pisos, móveis e objetos diversos;
Conhecimentos inerentes a funcionamentos de copa/cozinha; Regras de atendimento padrão de servir
formalmente uma refeição; Técnicas de confecção de bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral;
Técnicas de armazenamento de alimentos naturais e congelados; Conhecimento sobre diversos tipos de
equipamentos de cozinha; Atitudes no serviço.
1.02 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica.
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração
horário. Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície. Dobro, metade. Questões de
raciocínio lógico na forma de problemas.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, de
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda
armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação,
descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS.
1.03 - MOTORISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica.
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração
horário. Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície. Dobro, metade. Questões de
raciocínio lógico na forma de problemas.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras
e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes,
de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a
função. Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos;
serviços básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Segurança no
transporte de crianças; Noções de conhecimento de localização de órgãos e/ou autarquias públicas
localizados na cidade de São Paulo. Manual de Formação de Condutores Veicular. Resolução CONTRAN 160
- Anexo II - leis e sinais de trânsito; Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
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1.04 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica.
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração
horário. Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície. Dobro, metade. Questões de
raciocínio lógico na forma de problemas.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras
e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes,
de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a
função. Noções básicas de manutenção e reparos em encanamento, alvenaria, eletricidade, e pintura.
Conhecimento sobre Ferramentas técnicas: manuais e elétricas; Instalação predial de esgoto, águas
pluviais e ventilação. Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. Instalação,
manutenção e reparos em tubulação de ferro e conduítes e PVC e cerâmicas. Colocação de pisos e
revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Instalação dos vários tipos de redes elétricas, voltagens,
quilowatts, passagens e instalações de caixas de energia, suporte elétrico e distribuição; Serviços relativos
ao preparo e pintura de superfícies externas e internas de edifícios, muros e utensílios, raspagem, limpeza,
camadas de tinta, para proteção e/ou decoração; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais,
conservação, descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIs.
B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO
2.01 - ALMOXARIFE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
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INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, de
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
Noções de Recebimento e estocagem de materiais, guarda ordenada, estocagem e identificação;
distribuição e requisição; estoque, volume de mercadoria e cálculo, conservação dos materiais estocados,
expedição e relatórios de controle de estoque incluindo atestado de recebimento, boletim, saída de
materiais e relatório inventários.
2.02 - COMPRADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
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incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, de
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
Fundamentos da administração: Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura
organizacional, natureza, finalidades e critérios de estruturação; processo organizacional e as funções
básicas de planejamento, direção, organização e controle; administradores, habilidades, papéis, função,
motivação, liderança, comunicação e desempenho; princípios e sistemas de administração federal;
estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. Administração financeira e orçamentária,
orçamento público; princípios orçamentários; licitações: conceito, objetivos, fases do procedimento,
modalidades, dispensa e inexigibilidade; Contratos Administrativos. Utilização de materiais, conservação,
descarte e impactos ambientais. Lei Federal 8666/93 e 10520/02.
2.03 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de organização e disciplina geral.
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Arquitetura de computadores:
Conceitos básicos; Sistemas de numeração. Organização de memória. Sistemas Operacionais: Conceitos
básicos; Sistemas operacionais de rede; Instalação e configuração de softwares em ambiente Micro
Windows (a partir do Windows XP Professional); Distribuições Linux; Instalação e configuração de
softwares em ambiente Linux. Banco de Dados; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais,
conservação, descarte e impactos ambientais.
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2.04 - TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de organização e disciplina geral.
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Regime Próprio de
Previdência do Servidor Público – Peculiaridades do Regime Previdenciário dos titulares de Cargo em
Comissão, Cargos Temporários e Empregos Públicos – Peculiaridades dos Servidores Remanescentes dos
Regimes Jurídicos Administrativos – Conceito de Regime Previdenciário – Filiação Previdenciária –
Destinatários dos Regimes Próprios de Previdência – Extinção da Relação Jurídico-Previdenciária –
Suspensão da Relação Jurídico-Previdenciária – Características dos Regimes Próprios de Previdência –
Princípios Aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência – O Direito dos Servidores à Paridade. Conceito;
Origem Constitucional – Reajustes dos Proventos dos Inativos – Fixação dos Proventos – Fixação da Pensão
– Contagem de Tempo – Plano de Custeio dos Regimes Próprios de Previdência; Conceito; Financiamento;
Patrimônio; Compensação Previdenciária – Plano de Benefícios; Regras de aposentadoria, voluntária,
especial, por idade, por invalidez e compulsória – Pensão por Morte; Valor do Benefício da Pensão;
Beneficiários da Pensão por Morte – Critérios para Concessão – Controle do Tribunal de Contas.
O conteúdo acima poderá ser encontrado nas leis informadas no conteúdo de LEGISLAÇÃO, e
ainda:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 37, 38, 39, 40 e 201.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 41, 47, 70 e 88.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
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LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
PORTARIA MPS Nº 402 de 10/12/2008 - Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e
funcionamento dos RPPS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77/2015 - Estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o
reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com observância dos
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei n. º 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional n. º 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
C)

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO

3.01 - ANALISTA DE SISTEMAS
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI FEDERAL Nº 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984 - Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e
dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 9.609 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 10.887/2004 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de
24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 - Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos
informáticos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras
providências.
LEI DOS DIREITOS AUTORAIS LEI Nº 5.988, de 14/12/1993; e Lei 9.610, de 19/12/1998.
LEGISLAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LEI Nº 4.117, de 27/08/1962. Lei 9.472 de 16/07/1997 e Decreto Nº
2.195 de 08/04/1997.
LEI MUNICIPAL Nº 836/69 Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1991 - Dispõe sobre a instituição do regime jurídico, estabelece
critérios para a compatibilização dos quadros de pessoal, reorganiza o quadro de pessoal estabelecendo as
carreiras, em face do disposto no artigo 24 do ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
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1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 127/2004 - Modifica os Arts. 3º, 12, 16, 17, 18, 35, 81, 93 e 94 da lei
complementar nº 124, de 19 de julho de 2004 e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências;
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 302/2015 - dispõe sobre alteração de referências no quadro de
cargos, funções e empregos públicos, do instituto de previdência do município de Osasco - IPMO altera
tabelas de referência, incorporação de adicional de assiduidade e de gratificação de nível superior,
incorporação de gratificação de representação de função dos médicos peritos, altera o disposto no artigo
14 e revoga o artigo 16, da lei complementar 269, de 23 de setembro de 2013, e dá outras providências;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO:
Lógica; Sequência Lógica; Instruções; Algoritmo; Pseudocódigo; Diagrama de Bloco; Fluxogramas;
Constantes, Variáveis e Tipos de Dados; Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos; Estrutura de
Decisão e Repetição.
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (LINGUAGENS JAVA, DELPHI E PHP):
Conceitos básicos e características estruturais das linguagens de programação; Conceitos de orientação a
objetos; Entradas/Saídas; Threads; Mapeamento Objeto-Relacional (ORM); Manipulação de arquivos.
ESTRUTURA DE DADOS E ALGORITMOS:
Tipos básicos de dados; Algoritmos para pesquisa e ordenação; Listas ordenadas e listas encadeadas;
Pilhas; Filas; Árvores.
UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE):
Diagrama de Classes; Diagrama de Sequência; Diagrama de Atividade; Diagrama de Casos de Uso.
PADRÕES DE PROJETO:
Padrões de Criação; Padrões de Estrutura; Padrões de Comportamento; MVC (Model-view-controller).
BANCO DE DADOS:
Conceitos básicos; Independência de dados; Abordagem relacional; Modelagem entidade-relacionamento;
Normalização; Transformação do modelo conceitual Linguagem SQL.
3.02 - ANALISTA FINANCEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
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LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 37, 38, 39 e 40.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
PORTARIA MF Nº 1 de 03/01/2017 - Altera disposições das Portarias MPS n° 204, de 10 de julho de 2008,
n° 402, de 10 de dezembro de 2008, n° 519, de 24 de agosto de 2011, e dá outras providências.
PORTARIA MPS Nº 204 de 10/07/2008 - Dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária – CRP e dá outras providências.
PORTARIA MPS Nº 402 de 10/12/2008 - Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e
funcionamento dos RPPS.
PORTARIA MPS Nº 519 de 24/08/2011 - Dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS,
altera as Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008, e nº 402, de 10/12/2008, e revoga as Portaria MPS nº 155,
de 15/05/2008, e nº 345, de 28/12/2009.
PORTARIA MPS Nº 170 de 25/04/2012 - Altera a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, que
dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
PORTARIA MPS Nº 440 de 09/10/2013 - Altera a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, que
dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.
PORTARIA MPS Nº 300 de 03/07/2015 - Altera a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, que
dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS instituídos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, para definir regras sobre classificação como investidor qualificado e investidor
profissional e parâmetros sobre o credenciamento de instituições, e a Portaria MPS/GM nº 204, de 10 de
julho de 2008, que dispõe sobre a emissão do CRP, para prorrogar o prazo de envio do DRAA, no exercício
de 2015.
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI MUNICIPAL Nº 258/2012 - dispõe sobre a criação de fundos de previdência municipal.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
MERCADO FINANCEIRO: ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Conceito, histórico,
composição atual do Sistema Financeiro Nacional, o subsistema normativo (Conselho Monetário Nacional;
Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; BNDES; Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal), o subsistema operativo (bancos comerciais; bancos de desenvolvimento; bancos de investimento;
sociedades de crédito, financiamento e investimento; cooperativas de crédito; bancos múltiplos; sociedades
de arrendamento mercantil; sociedades de crédito imobiliário; associações de poupança e empréstimo).
PRODUTOS ATIVOS – RENDA FIXA: Conceito, características, regulamentação, sistema de custódia e
liquidação de títulos (CETIP, SELIC, CBLC, BMF), aplicação (Vantagens e desvantagens; Riscos e garantias),
taxa de juros. ATIVOS ‐ Títulos Públicos Federal; CDB; RDB; Letras de Câmbio; Letras Hipotecárias; Letras
Imobiliárias; poupança, Fundos de investimentos e Letras financeiras.
FUNDOS DE INVESTIMENTO: Fundos exclusivos, especiais e fundos de fundos; Papel da CVM e da
Anbima; O código de autorregulação, responsabilidades, registro, regulamento, prospecto e termo de
adesão; A Gestão; Índices de referência (benchmark); Análise de investimentos em renda fixa: Modalidades
de títulos e marcação a mercados (. Prefixados, pós‐fixados e indexados); Instrumentos de Análise;
Cotação, preço limpo, juros acruados e preço sujo; Rendimento: taxa interna de retorno (Yieldto Maturity)
– aplicações; Taxa ao par e taxa corrente. SERVIÇOS BANCÁRIOS: Conceito, características,
regulamentação e operacionalização; Contas correntes – investimento (conciliação bancária); Cheque (Lei
7.357 de 02/09/85); Compensação de cheques e outros papéis; Transferência de valores (SPB);
Arrecadação bancária; Cobrança bancária; Pagamento (fornecedores/empregados); Atendimento ao cliente
e segurança; Câmbio; Intercâmbio de informações com bancos.
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FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO: Introdução ao Estudo das Finanças Públicas – participação do
Governo na Economia, explicações Técnicas; Gasto Público – conceito, classificação, programação
financeira, execução da despesa e licitação; Financiamento dos Gastos Públicos – receita pública, conceito
e classificação, estágio da receita, receitas orçamentárias; Crédito – interno e externo; Sistema Tributário
Nacional – princípios constitucionais da tributação, competências, impostos da União, dos Estados e Distrito
Federal e dos Municípios e repartição das Receitas Tributárias; Conceituações: Orçamento Público –
histórico e tipos, orçamento x planejamento, princípios orçamentários; orçamento na Constituição
Brasileira; plano plurianual; Lei das Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual.
3.03 - ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 37, 40 e 201.
LEI FEDERAL Nº 10.887/2004 - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de
24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público – Peculiaridades do Regime Previdenciário dos titulares
de Cargo em Comissão, Cargos Temporários e Empregos Públicos – Peculiaridades dos Servidores
Remanescentes dos Regimes Jurídicos Administrativos – Conceito de Regime Previdenciário – Filiação
Previdenciária – Destinatários dos Regimes Próprios de Previdência – Extinção da Relação JurídicoPrevidenciária – Suspensão da Relação Jurídico-Previdenciária – Características dos Regimes Próprios de
Previdência – Princípios Aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência – O Direito dos Servidores à
Paridade. Conceito; Origem Constitucional – Reajustes dos Proventos dos Inativos – Fixação dos Proventos
– Fixação da Pensão – Contagem de Tempo – Plano de Custeio dos Regimes Próprios de Previdência;
Conceito; Financiamento; Patrimônio; Compensação Previdenciária – Plano de Benefícios; Regras de
aposentadoria, voluntária, especial, por idade, por invalidez e compulsória – Pensão por Morte; Valor do
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Benefício da Pensão; Beneficiários da Pensão por Morte – Critérios para Concessão – Controle do Tribunal
de Contas.
O conteúdo acima poderá ser encontrado nas leis informadas no conteúdo de LEGISLAÇÃO, e
ainda:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 41, 47, 70 e 88.
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
PORTARIA MPS Nº 185/2015 - Institui o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "Pró-Gestão RPPS".
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 127/2004 - Modifica os Arts. 3º, 12, 16, 17, 18, 35, 81, 93 e 94 da lei
complementar nº 124, de 19 de julho de 2004 e dá outras providências.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77/2015 - Estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o
reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com observância dos
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
NOTA TÉCNICA 12/2015 – da averbação e desaverbação de tempo de contribuição.
NOTA TÉCNICA 02/2014 - Amplitude dos efeitos da Súmula Vinculante nº 33. Aplicação das normas do
RGPS na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III da Constituição Federal aos
servidores amparados em RPPS, que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.
NOTA EXPLICATIVA Nº 06/2016 - Competência dos entes federativos para legislar sobre aposentadoria
especial de seus servidores: aplicação do parágrafo único do art. 5º da lei nº 9.717/1998.
3.04 - ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 203;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 40 e demais artigos relacionados.
LEI FEDERAL Nº 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências.
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CÓDIGO DE ÉTICA DO/A ASSISTENTE SOCIAL - Títulos II, III e IV.
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 - Reestrutura o regime próprio de previdência social do
município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela lei n.º 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do instituto de
previdência do município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
ACOSTA, A.R.; VITALE, M.A.F. (Orgs.) Família: redes, laços e políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Ed.
Cortez. 2007.
BAPTISTA, M V; BATTINI, O (Orgs.). A Prática Profissional do Assistente Social. São Paulo: Veras, 2009.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único de Assistência Social.
Política Nacional de Educação Permanente do SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social,
2013.
COUTO.B.R.; YASBEK, M.C.; SILVA,M.O.S.;RAICHELIS,R. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil:
uma realidade em movimento. São Paulo: Cortez, 2011.
BAPTISTA, M.V. Planejamento Social: Intencionalidade e Instrumentação. 2. ed. São Paulo: Veras Editora ,
2002.
IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São
Paulo: Cortez Editora, 1999;
3.05 - CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 70 A 71;
LEI FEDERAL Nº 10.887/2004 e Atualizações - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nos 9.717, de 27 de
novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras
providências.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93 de 21/06/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
LEI FEDERAL Nº 101/2000 DE 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade fiscal.
PORTARIA MPS: 402/2008 e Atualizações - Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização
e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de
1998 e nº 10.887, de 2004.
PORTARIA MPS: 204/2008 e Atualizações - Dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária - CRP e dá outras providências.
PORTARIA MPS: 509/2013 e Atualizações - Dispõe sobre a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público definidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito dos Regimes Próprios de
Previdência Social – RPPS.
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 258/2012 e Atualizações - Dispõe sobre a criação de fundos de
previdência municipal.
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TSP Estrutura Conceitual de 23/09/2016.
MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP - 7ª EDIÇÃO.
MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS – MDF – 7ª EDIÇÃO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Licitações e contratos da administração pública instrumentos básicos de planejamento: plano plurianual; lei
de diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual; orçamento público. Receitas públicas: conceito de
receita; classificação das receitas orçamentárias; receita extra-orçamentária; estágios da receita; receita
da dívida ativa; renúncia de receita; receita corrente líquida; despesas públicas: conceito de despesa;
classificação das despesas orçamentárias; despesas extra-orçamentárias; estágios da despesa;
programação da despesa; regime de adiantamento. Exercício financeiro: regimes contábeis; restos a
pagar; dívida ativa. Créditos adicionais: suplementar; especiais; extraordinários fundos especiais controle
da execução orçamentária: controle interno; controle externo. Contabilidade: contabilidade orçamentária;
contabilidade financeira; contabilidade patrimonial. Balanços: balanço orçamentário; balanço financeiro;
balanço patrimonial; demonstração das variações patrimoniais. Limites, exigências legais e recursos
vinculados pessoal; serviços de terceiros; despesas previdenciárias; pensionistas; saúde; educação; dívida
pública e licitações.
3.06 - MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.
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Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na
modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e
porcentagem. Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio LógicoMatemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows 7 (Seven). Microsoft Office Word
e Excel 2010 ou superior. Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail).
Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de
armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 40 e demais artigos relacionados.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 201.
LEI FEDERAL Nº 9.717/1998 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.212/1991 - Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
LEI MUNICIPAL Nº 647/1967 – Cria o Instituto de Previdência do Município de Osasco.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 101/2002 - Dispõe sobre aposentadoria, com proventos integrais, em
razão de doença grave, contagiosa ou incurável e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 124/2004 – Reestrutura o regime próprio de previdência social do
Município de Osasco, adequando-o às condições estabelecidas pela Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de
1998 e sua regulamentação, à Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 269/2013 - Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de
Previdência do Município de Osasco - IPMO, estabelece normas gerais de enquadramento, cria e extingue
os cargos, e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
Conceito de incapacidade laborativa e os parâmetros: grau, duração e abrangência da tarefa
desempenhada; Patologias nas áreas: neurologia, psiquiatria, ortopedia, neoplasias, respiratória,
cardiologia e vascular; ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde Patologias do Trabalho
– Algranti, E. – Capitani, E. M. de Bagatin – Editora Atheneu – RJTratado de Medicina Interna HumelLafayete Cecil. Manual de Normas e Procedimentos Técnicos para a vigilância da saúde do
trabalhador. – Secretaria de Estado da Saúde - Bensouussan, Eddy Manual de Higiene, Segurança e
Medicina do Trabalho – Editora Atheneu – São Paulo - Burgess, Willian Identificação de possíveis riscos à
Saúde do Trabalhador nos diversos Processos Industriais – Ergo Editora Ltda, Belo Horizonte MG. - Cincura,
Jose Guia Prático de Ergonomia – Comepi _ Belo Horizonte, MG. - Fundacentro – Curso de Medicina do
Trabalho – Fundacentro – São Paulo SP - Fundacentro - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – SÃO
PAULO SP - Waldron, H.A. Conceitos Básicos em Medicina Ocupacional – Andrei Editora Ltda – São Paulo
SP Mendes, René – Patologia do Trabalho – Editora Atheneu Ltda- Rio de Janeiro RJ Mendes, René –
Medicina do Trabalho e Doenças Profissionais – SavierLtda São Paulo SPMinistério do Trabalho- Normas
Regulamentadoras de Higiene e Segurança do Trabalho –Brasília, DF – Vieira, Sebastião Ivone – Manual de
Saúde e Segurança do Trabalho – Mestra Editora - Florianópolis SC.
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