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Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia 
 
 

RETIFICAÇÃO II AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001 DE 2014 
 

 
ODepartamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ROtorna públicaa Retificação II ao Edital de Concurso Público nº 001 de 

2014, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade. 

 

 

1 – Fica alterado no conteúdo programático de Conhecimentos Específicos do cargo de Analista em Trânsito – Economista, que 

passar a ter a seguinte redação: 

 

ANALISTA EM TRÂNSITO - ECONOMISTA 

Macroeconomia: contabilidade nacional: conceito e quantificação da renda e do produto, produto e renda das empresas e das 
famílias, gastos e receitas do governo; balanço de pagamentos: estrutura geral do balanço de pagamentos; conta de transações 
correntes, conta de capital, conceitos de déficit e superávit; contas nacionais do Brasil; taxa de cambio e o mercado de divisa; 
números índices; tabela de relações insumo/produto; moeda e bancos: funções da moeda, demanda por moeda, bancos e oferta de 
moeda, definição de moeda e quase moeda, multiplicador da moeda; instrumentos de controle monetário; determinação da renda e 
do produto nacionais: modelo keynesiano básico, equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada; multiplicador keynesiano de 
gastos; interligação entre o lado real e monetário; modelo IS-LM; inflação: causas e efeitos da inflação; teoria quantitativa da moeda; 
curva de Philips; inflação e políticas de estabilização; inflação de demanda e de custos; imposto inflacionário; produção e crescimento 
econômico: importância e determinantes da produtividade, crescimento econômico e políticas públicas, modelos de crescimento 
econômico. Microeconomia: Teoria dos Jogos, demanda do consumidor, oferta do produtor, mercados, equilíbrio geral e teoria do 
bem-estar. Econometria. Estatística Econômica. Economia Matemática. Economia do setor público: racionalidade econômica da 
existência do governo; falhas do mercado; equilíbrio geral e teoria do bem-estar; ótimo de Pareto; bens públicos; teoria da escolha 
pública; externalidades; objetivos da política fiscal e funções econômicas do governo. Conceitos e princípios da tributação: Espécies 
de tributos. Sistema tributário brasileiro. Gastos públicos: conceitos; medidas; modelos de gastos públicos; déficit público e dívida 
pública; formas de financiamento do déficit público. Orçamento Público no Brasil: Histórico e evolução conceitual; Princípios 
orçamentários; Orçamento-Programa; Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual(LOA) 
classificação e conceituação da receita orçamentária; classificação e conceituação da despesa orçamentária; ciclo orçamentário. Lei 
de Responsabilidade Fiscal: inovações introduzidas pela LRF; efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para 
despesas de pessoal; limites para a dívida; transferências voluntárias; gestão patrimonial; mecanismos de transparência, controle e 
fiscalização. Ética profissional. LEGISLAÇÃO: Lei nº 1.638/2006 e nº 2778/2012 PCCRS DETRAN/RO: CAPÍTULO II – Da Estrutura do 
Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração, CAPÍTULO III – Do Provimento dos Cargos Efetivos, CAPÍTULO V – Do Desenvolvimento 
Funcional do Plano de Carreiras; Lei nº 68/1992 Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis: TÍTULO II – Do 
Provimento, da Vacância, da Movimentação e da Substituição; TÍTULO III – Dos Direitos, Das Vantagens e das Concessões; TÍTULO IV: 
Do Regime Disciplinar. 
 

 

2 – O Edital de Concurso Público nº 001 de 2014 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta alteração. 

 

 

3 – Esta retificação entra em vigor da data de sua publicação. 

 

 

Registra-se, publique-se e cumpra-se, 
Porto Velho/RO, 29 de abril de 2014.               
 

 

Antônio Manoel Rebello Chagas 
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO 

 


