
                                                                                                                                                                                     
 
 

MANUAL DO CANDIDATO PARA O EDITAL SIMULADO ALFACON  

01 DE JANEIRO DE 2020 

 

Este manual tem como objetivo estabelecer as regras para o Edital Simulado promovido pelo AlfaCon Concursos 

Públicos. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso, Edital Simulado, é destinado para as Carreiras Administrativas e Tribunais.  

1.2 O Concurso, Edital Simulado, destina-se a todos os alunos cadastrados na plataforma online do AlfaCon Concursos. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições acontecerão do dia 02/01/2020 ao dia 15/01/2020 às 18:00. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas somente online através dos links: 

Carreira Administrativa e Tribunais https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-tribunais-e-

administrativas 

2.3 Ao se cadastrar no link, estará automaticamente inscrito.  

2.3.1 Caso tenha algum problema com a sua inscrição ou surja alguma dúvida entre em contato com o pessoal do 

Atendimento AlfaCon, através do email atendimento@alfaconcursos.com.br ou telefone (45) 3037-8888 para 

que a situação seja esclarecida/resolvida antes do término das inscrições.  

 

3 DA ORGANIZAÇÃO PARA A PROVA 

3.1  A aplicação da prova será realizada no dia 23/02/2020. 

3.2 As provas serão realizadas somente online, no site do AlfaCon, o mesmo link da inscrição.  

3.3 A prova será iniciada às 14:00 e terminará às 18:00. 

3.4 O candidato deverá realizar o login no site do AlfaCon no dia e hora marcada e começar sua prova no horário 

estipulado. 

3.5 O candidato terá um cronometro para informar o tempo faltante. 

3.6 O candidato deverá enviar seu cartão resposta dentro do tempo estipulado. 

 

4 DAS PROIBIÇÕES E CASOS DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 

4.1 Apresentar-se após o horário estabelecido. 

4.2 Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

4.3  Não enviar o cartão resposta; 

 

5 RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO  

5.1 Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e realização da prova. 

5.2 Começar no horário estipulado para a realização da prova. 

 

 

6 DA PROVA OBJETIVA 

6.1 As provas para o Concurso, Edital simulado, foram organizadas pelos Coordenadores de cada carreira, segue a 

organização de cada prova: 

 

Concurso de Bolsas Prova discursiva Quantidade de questões 
Estilo das 

questões 

Carreira Tribunais e 

Administrativas 
Não 120 questões Certo/Errado 

 

 

6.2 O Conteúdo programático encontra-se no final do edital no tópico 11.  

6.3 A prova terá a duração de 4 horas. 

6.4 A prova de Carreira Administrativas e tribunais segue o padrão da banca Cespe (uma errada anula uma correta).  

 

7 DOS RECURSOS 

https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-tribunais-e-administrativas
https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-tribunais-e-administrativas
mailto:atendimento@alfaconcursos.com.br


                                                                                                                                                                                     
 
7.1 Os recursos das questões deverão ser enviados ao e-mail: recursosalfacon@gmail.com até quarta-feira meio dia 

(dia 26/02/2020) às 18h. 

7.2 Os recursos não serão respondidos individualmente. Eles serão publicados, no blog AlfaCon, juntamente com o 

gabarito definitivo. 

7.3 No assunto do e-mail o candidato deverá indicar qual prova realizou, número da questão. Por exemplo 

“CARREIRAS Administrativas e tribunais – QUESTÃO 90” 

7.4 O recurso deverá ser feito conforme o ANEXO 1 deste edital. 

7.5 Um e-mail corresponderá a um recurso, não sendo permitido o envio de vários recursos em uma mesma mensagem. 

7.6 Em caso de descumprimento desse padrão exigido o pedido do recurso não será avaliado. 

 

8 DOS RESULTADOS 

8.1 O gabarito provisório será enviado no e-mail registrado na hora da inscrição para o simulado, portanto, faça com 

atenção no momento da inscrição.  

8.2 O gabarito definitivo e o ranking com a colocação dos candidatos serão disponibilizados até 30 dias depois da 

realização da prova.  

8.3 Os resultados serão enviados por e-mail. 

 

9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 No caso de empate entre candidatos serão usados os seguintes critérios para desempate entre estes: 

9.1.1 Pontos obtidos nas questões de Português (nas que se aplicar); 

9.1.2 Pontos obtidos nas questões de Raciocínio Lógico-Matemático ou Matemática (nas que se aplicar); 

9.1.3 Pontos obtidos nas questões de Direito Constitucional (nas que se aplicar); 

9.1.4 Pontos obtidos nas questões de Direito Administrativo (nas que se aplicar); 

9.1.5 Pontos obtidos nas questões de Informática (nas que se aplicar); 

9.1.6 Maior idade. 

 

 

10 DAS PREMIAÇÕES 

 

10.1 A distribuição da premiação será realizada da seguinte maneira: 

 

 

Posição Carreiras tribunais e 

Administrativas 

1° R$ 5.000,00 

2° R$ 3.000,00 

3° R$ 1.000,00 

4º R$500,00 

5º R$500,00 

6º R$500,00 

7º R$500,00 

8º R$500,00 

9º R$500,00 

10º R$500,00 

mailto:recursosalfacon@gmail.com


                                                                                                                                                                                     
 

11º R$300,00 

12º R$300,00 

13º R$300,00 

14º R$300,00 

15º R$300,00 

16º R$300,00 

17º R$300,00 

18º R$300,00 

19º R$300,00 

20º R$300,00 

 

 

10.2 A premiação é para a colocação da prova;  

10.3 A premiação será entregue até 15 dias depois do resultado final do Edital Simulado. 

10.4 A equipe do AlfaCon entrará em contato para colhimento dos dados bancários. 

 

 

 

11 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

11.1 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA CARREIRAS TRIBUNAIS E ADMINISTRATIVAS 

 Português: Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e 
acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e 
transformação de estruturas. 
 
Raciocínio Lógico Matemático: 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. 
 
Informática: 1 Conceitos de Internet e intranet. 2 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de informática. 3 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, 
planilhas e apresentações utilizando-se a suíte de escritório LibreOffice. 4 Conceitos e modos de utilização de sistemas 
operacionais Windows 7 e 10. 5 Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. 6 
Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados. 
 
Noções de Direito Administrativo: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/1990 com alterações 
posteriores. Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das 
responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão. Licitação e contratos 



                                                                                                                                                                                     
 
administrativos: Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores: Dos princípios. Das modalidades. Dos contratos. Da 
execução. Da inexecução e da rescisão. Das sanções. Lei nº 10.520/02: Do pregão. 
 
Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e 

deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Da organização do 

Estado: da organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos Municípios, do Distrito Federal 

e dos Territórios. Da Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da organização dos 

poderes: do Poder Judiciário: disposições gerais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos 

Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. 

Noções de 

Administração:  Noções de administração. 1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica  da administração. 1.2 Ev

olução da administração pública no Brasil após 1930;  reformas administrativas; a  nova gestão pública. 1.3 Convergê

ncias e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. 1.4 Excelência  nos  serviços  públicos.  1.5 Excelência  na

 gestão  dos  serviços  públicos.  2 Gestão  de  pessoas.  2.1 Equilíbrio  organizacional. 2.2 Objetivos, desafios e caract

erísticas da gestão de pessoas. 2.3 Gestão de desempenho.  2.4  Gestão  do  Conhecimento.  2.5  Comportamento,  cl

ima  e  cultura  organizacional.  2.6  Gestão  por  competências. 2.7 Liderança, motivação e satisfação no trabalho. 2.8

 Recrutamento e seleção de pessoas.  2.9  Análise  e  descrição  de  cargos.  2.10  Educação,  treinamento  e  desenvol

vimento.  2.10.1  Educação  corporativa. 2.10.2 Educação a distância. 2.11 Qualidade de vida no trabalho. 3 Gestão or

ganizacional. 3.1  Planejamento estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a es

tratégia,  questões‐

chave  em  estratégia.  3.1.1  Processos  associados:  formação  de  estratégia,  análise,  formulação,  formalização, de

cisão e implementação. 3.1.2 Metas estratégicas e resultados pretendidos. 3.1.3 Indicadores  de  desempenho.  3.1.4

  Ferramentas  de  análise  de  cenário  interno  e  externo.  3.1.5 Balanced  scorecard.  4  Técnicas de mapeamento, a

nálise, simulação e modelagem de processos. 4.1 Construção e mensuração de  indicadores  de  processos.  5  Gestão

  de  projetos:  planejamento,  execução,  monitoramento  e  controle,  encerramento. 6 O processo racional de soluç

ão de problemas. 6.1 Fatores que afetam a decisão. 6.2 Tipos  de decisões.   

Noções de 

Arquivologia: 1 Arquivística: princípios e conceitos. 2 Gestão de documentos. 2.1 Protocolos:  recebimento, registro, 

distribuição, tramitação e expedição de documentos. 2.2 Classificação de documentos  de  arquivo.  2.3  Arquivamen

to  e  ordenação  de  documentos  de  arquivo.  2.4  Tabela  de  temporalidade  de  documentos de arquivo.    

Noções de Administração Orçamentária, financeira e orçamento público: 

1  Orçamento  público. 1.1 Conceito. 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 Ciclo Orçamentári

o. 2 O  orçamento público no Brasil. 2.1 Plano Plurianual na Constituição Federal. 2.2 Diretrizes orçamentárias na  Co

nstituição Federal. 2.3 Orçamento anual na Constituição Federal. 2.4 Estrutura programática. 2.5 Créditos  ordinários  

e  adicionais.  3  Programação  e  execução  orçamentária  e  financeira.  3.1  Descentralização  orçamentária  e  finan

ceira.  3.2  Acompanhamento  da  execução.  4  Receita  pública.  4.1  Conceito.  4.2  Classificação segundo a natureza

. 4.3 Etapas e estágios. 5 Despesa pública. 5.1 Conceito. 5.2 Classificação  segundo a natureza. 5.3 Etapas e estágios. 

5.4 Restos a pagar. 5.5 Despesas de exercícios anteriores. 6. Lei de  Responsabilidade Fiscal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
 
ANEXO 1  

 

Concurso, Edital simulado:  

(   ) Carreiras Policiais 

(   ) Carreiras Militares 

(   ) Carreiras Tribunais e Administrativas 

 

 

Matéria: 

 

 

Questão: 

 

 

Problema: 

 

 

 

 

 

 

Recurso:  

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação: 

 

(   ) Troca de gabarito 

 

(   ) Anulação da questão  

 

(   ) Mudança no comentário 

 
 


