
Técnico Administrativo - ICMBio 

 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO 

DA BIODIVERSIDADE  

(ICMBio) 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  
LÍNGUA PORTUGUESA:  
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  .................................................................. 1 
2 Domínio da ortografia oficial.  ...................................................................................................................27 
2.1 Emprego das letras.  
2.2 Emprego da acentuação gráfica.  
3 Domínio dos mecanismos de coesão textual.  ..........................................................................................17 
3.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de 
sequenciação textual.  
3.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais.  
4 Domínio da estrutura morfossintática do período.  ....................................................................................38 
4.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  
4.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.  
4.3 Emprego dos sinais de pontuação.  
4.4 Concordância verbal e nominal.  
4.5 Emprego do sinal indicativo de crase.  
4.6 Colocação dos pronomes átonos.  
5 Reescritura de frases e parágrafos do texto.  ...........................................................................................64 
5.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  
5.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  
6 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República).  ...........................67 
6.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento.  
6.2 Adequação do formato do texto ao gênero.  
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows).  ................................................................ 6 
2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice).  .............................24 
3 Redes de computadores.  ........................................................................................................................62 
3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet.  
3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome ).  
3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird).  
3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet.  
3.5 Grupos de discussão.  
3.6 Redes sociais.  
3.7 Computação na nuvem (cloud computing).  
4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  ..............95 
5 Segurança da informação.  
5.1 Procedimentos de segurança.  
5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.).  ........................................................93 
5.4 Procedimentos de backup.  
5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).  



Técnico Administrativo - ICMBio 

 
ATUALIDADES:  
1 Tópicos relevantes e atuais acerca de temáticas relacionadas a segurança, transportes, política, economi-
a, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, meio ambiente e de-
senvolvimento sustentável.  .............................................................................................................Pp 1 a 24 
 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO:  
1 Ética e moral.  ........................................................................................................................................... 1 
2 Ética, princípios e valores.  ........................................................................................................................ 1 
3 Ética e democracia: exercício da cidadania.  ............................................................................................. 4 
4 Ética e função pública.  ............................................................................................................................. 6 
5 Ética no Setor Público.  ............................................................................................................................. 9 
5.1 Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 1.171/1994.  
5.2 Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilida-
des, penalidades).  
5.3 Lei nº 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa.  
 
LEGISLAÇÃO:  
1 Lei nº 11.516/2007,  .................................................................................................................................. 1 
Decreto nº 7.515/2011,  
Lei nº 8.112/1990,  
Lei nº 9.784/1999,  
2 Lei nº 12.527/2011.  .................................................................................................................................26 
3 Decreto nº 5.707/2006.  ...........................................................................................................................31 
4 Decreto nº 7.133/2010.  ...........................................................................................................................32 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO:  
1 Administração.  ......................................................................................................................................... 1 
1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração.  
1.2 Evolução da administração pública no Brasil após 1930; reformas administrativas; a nova gestão públi-
ca.  
2 Processo administrativo.  .........................................................................................................................21 
2.1 Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle.  
2.2 Estrutura organizacional.  
2.3 Cultura organizacional.  
3. Gestão de pessoas.  ...............................................................................................................................35 
3.1 Equilíbrio organizacional.  
3.2 Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas.  
3.3 Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho.  
4 Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial.  ..........................................................................52 
4.1 Modelo do gestão publica.  
5 Noções de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. .................59 
6 Legislação administrativa. ........................................................................................................................67 
6.1 Administração direta, indireta, e funcional.  
6.2 Atos administrativos.  
6.3 Requisição.  
6.4 Regime jurídico dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio proba-
tório, vencimento básico, licença, aposentadoria, remoção, redistribuição, capacitação, desempenho, bene-
fícios e qualidade de vida.  
7 Noções de administração de recursos materiais.  .....................................................................................91 
8 Noções de arquivologia.  ..........................................................................................................................98 
8.1 Legislação arquivística.  
8.2 Gestão de documentos.  
8.2.1 Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos.  
8.2.2 Classificação de documentos de arquivo.  



Técnico Administrativo - ICMBio 

8.2.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo.  
8.2.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo.  
8.3 Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo.  
8.4 Preservação e conservação de documentos de arquivo.  
9 Noções de licitação pública: fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade. .......................................... 129  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


