CLDF
LINGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto.
Argumentação.
Pressupostos e subentendidos.
Níveis de linguagem.
Articulação do texto: coesão e coerência.
Termos da oração.
Processos de coordenação e subordinação.
Discurso direto e indireto.
Tempos, modos e vozes verbais.
Classes de palavras.
Flexão nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Ocorrência da Crase.
Ortografia e acentuação.
Pontuação.
Equivalência e transformação de estruturas.
Redação oficial (conforme o Manual de Redação da Presidência).

1º

2º

3º

RACIOCÍNIO LÓGICO
 Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e
divisores de números naturais; problemas.
 Frações e operações com frações.
 Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em
partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas.
 Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos
ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas
e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações.
 Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial,
orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação
de elementos.
 Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
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2º

3º

REALIDADE DO DISTRITO FEDERAL
 A realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e
econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, instituída pela
Lei Complementar federal nº 94/1998.

1º

2º

3º

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE LEI ORGÂNICA DO
DISTRITO FEDERAL E DE PROCESSO PROCESSO LEGISLATIVO
 Legislativo: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988.
 Direitos e garantias fundamentais.
 Organização do Estado.
 Poder Legislativo. Lei federal nº 12.527/2011, que regula o acesso a
informações em âmbito nacional.
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2º
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 Lei distrital nº 4.990/2012, que regula o acesso a informações no
Distrito Federal.
 Lei Complementar distrital n° 13/1996.
(DENTRO REGIMENTO
INTERNO)
 Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(Resolução nº 167/2000, consolidada pela Resolução n° 218/2005).
DIREITO ADMINISTRATIVO
Conceito de Administração Pública.
Atos administrativos.
Contratos Administrativos.
Poderes da Administração.
Lei nº 8429/1992.
Lei nº 8.666/1993.
Legislação do servidor público do Distrito Federal: Lei Complementar
distrital nº 840/2011.
 Lei Complementar distrital nº 769/2008.
 Lei federal nº 9.784/1999, recepcionada pela Lei distrital nº
2.834/2011.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO:







Noções de Administração: Ética no serviço público.
Modelos de gestão pública.
Gestão estratégica (planejamento estratégico no serviço público).
Qualidade no serviço público.
Excelência no serviço público.
Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à
Administração Pública.
 Avaliação e mensuração do desempenho.
 Caracterização das organizações: tipos de estruturas organizacionais.
 Aspectos comportamentais: liderança, motivação, clima e cultura
organizacional.
 Desenvolvimento Institucional.
 Abordagens da mudança organizacional.
 Processo decisório: tipos de decisões.
 Gerenciamento de conflitos.
 Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e
contratualização de resultados; prestação de serviços públicos e
novas
 tecnologias.
 Instrumentos gerenciais contemporâneos: gestão de processos,
gestão
de projetos, gestão por resultados.
 Instrumentos gerenciais contemporâneos: gestão de processos,
gestão
de projetos, gestão por resultados.
 Modelos de gestão pública.
 Gestão estratégica (planejamento estratégico no serviço público).

