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TEMAS PARA REDAÇÃO
Professor Fernando Moura
Tema 1 – No tocante ao comportamento organizacional, diferencie motivação, liderança e
desempenho.
Tema 2 – Conceitue orçamento público e explicite os conceitos, os aspectos institucionais e os
princípios orçamentários.
Tema 3 – Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, trate de conceitos básicos, objetivos, limites e
responsabilização.
Tema 4 – Desenvolva texto dissertativo que trate das principais noções de segurança no trabalho.
Tema 5 – No tocante às noções de Cartografia, trate dos principais conceitos; dos sistemas de
projeção cartográfica, da escala cartográfica, do cálculo da convergência meridiana, da projeção
UTM e do cálculo de coordenadas UTM.
Tema 6 – No que diz respeito ao planejamento organizacional, caracterize o Planejamento
estratégico, a Gestão Orçamentária, os Estudos de viabilidade econômico-financeira e a Elaboração
de relatórios gerenciais.
Tema 7 – No contexto da Governança de TI e do Planejamento Estratégico, trate dos domínios de
processos do COBIT e de seus respectivos processos e objetivos de controle.
Tema 8 - Quanto ao tópico licitação, discorra sobre Projeto Básico, Orçamento de referência para
licitação e Contratos e Aditivos.
Tema 9 – Disserte sobre o objetivo da CONTABILIDADE FISCAL e as noções básicas sobre
tributos, diferenciando impostos, taxas e contribuições.
Tema 10 - Disserte sobre os sistemas de informações geográficas (SIG ́s): fundamentos em SIG ́ s,
elementos de um SIG; geoprocessamento, aquisição de dados espaciais, qualidade de dados e dos
mapas digitais; aplicações em SIG, geração de bases de dados digitais, análise espacial.
Tema 11 – Caracterize técnicas de cultivo de grandes culturas; técnicas de cultivo de culturas
olerícolas; e técnicas de cultivo de espécies frutíferas.
Tema 12 – Disserte sobre ciclo hidrológico, balanço hídrico, bacias hidrográficas e transporte de
sedimentos.
Tema 13 - Disserte sobre sistemas de abastecimento de água, captação de águas superficiais e
subterrâneas, adução, reservatórios (regularização, emergência e incêndio), estações elevatórias,
tratamento de águas de abastecimento (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção).
Tema 14 - Quanto ao Eletromagnetismo, trate dos Princípios gerais e diferencie os campos
eletrostático, magnetostático e eletromagnetostático.
Tema 15 – No que concerne às fitofisionomias do Bioma Cerrado, trate das espécies florestais do
Bioma Cerrado e da dendrologia do Cerrado.
Tema 16 – Disserte sobre o novo conceito de treinamento e desenvolvimento para educação
continuada.
Tema 17 - A finalidade da segurança pública (...) é manter a paz na adversidade, preservando o
equilíbrio nas relações sociais. Daí a Carta de 1988 considerá-la um dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, exercida, pela polícia, para preservar a ordem pública e a incolumidade
das pessoas e do patrimônio (art. 144, caput).
Uadi Lammêgo Bulos. Curso de direito constitucional. 6ª. ed., 2011, p. 1429.
Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija
texto dissertativo a respeito do seguinte tema.
A SEGURANÇA PÚBLICA COMO OBRIGAÇÃO DO ESTADO E AÇÃO COLETIVA
Ao redigir seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos:
- a responsabilidade do poder público na condução da segurança;
- o papel de cada cidadão na efetivação da segurança;
- a importância da polícia na execução da segurança pública.
Tema 18 - O Corpo de Bombeiros foi inicialmente constituído com a função de combater
incêndios. Entretanto, suas funções se ampliaram de modo a atender, praticamente, a todas as áreas
de proteção à vida.
Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto
dissertativo acerca do seguinte tema.
O CORPO DE BOMBEIROS E O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À VIDA
Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos:
- principais funções do Corpo de Bombeiros;
- princípio da proteção à vida;
- aspectos éticos envolvidos no trabalho do Corpo de Bombeiros.
Caro (a) aluno (a), lembre-se de usar, entre os parágrafos, elementos relacionadores ou
operadores de sequenciação: Nesse contexto, (...)/ Ademais, (...)/ Outro aspecto (...)/ No tocante
aos (...)/ Por fim, (...)/ Em face do exposto, (...). Evite o parágrafo composto por apenas um
período. Divida, cuidadosamente, suas ideias em períodos bem construídos.
Tema 19 - Assim como princípios ou cânones geram cada ciência, também a Constituição oferece
seus princípios fundamentais, sem os quais não se pode, de maneira alguma, interpretá-la. Desse
modo, a Constituição estabelece, como base de seu funcionamento, o sistema democrático, a forma
federativa de Estado e a forma republicana de governo. Elabore um texto dissertativo que comente
esses três pontos básicos.
Tema 20 - O artigo 2º da CF/1988 preconiza: “São poderes da União independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Assim, desenvolva um texto dissertativo que
contemple, necessariamente, os seguintes tópicos:
- os Estados modernos, na sua maioria, adotam o regime representativo-democrático, a antítese da
forma ditatorial;
- a maior vantagem do regime democrático é a existência dos três poderes, independentes e
harmônicos;
- funções de cada poder da União.
Tema 21 - A ordem jurídica confere aos agentes públicos certas prerrogativas para que estes, em
nome do Estado, persigam a consecução dos fins públicos. Essas prerrogativas são outorgadas por
lei. Essas prerrogativas consubstanciam os chamados poderes do administrador público. Nesse
contexto, produza um texto dissertativo que contemple, necessariamente, os seguintes tópicos:

- poder discricionário;
- poder hierárquico;
- poder regulamentar;
- poder de polícia.
Tema 22 - A macroeconomia keynesiana continua sendo fundamental setenta anos depois da
publicação da “Teoria Geral” de Keynes. Os ciclos derivados de oscilações da Demanda Efetiva
fazem parte do dia a dia de todas as economias, e as políticas keynesianas continuam presentes,
eficientes e necessárias, assim como as instituições de regulação criadas como reações à
instabilidade do mercado. Nesse contexto, produza um texto dissertativo que contemple,
necessariamente, os seguintes tópicos:
- interpretação da teoria keynesiana dos modelos fixprice e flexprice;
- críticas aos modelos neoclássicos;
- problemas específicos de países não desenvolvidos e necessidade da adoção de políticas de
desenvolvimento.
Tema 23 - Acerca dos “Princípios Orçamentários”, desenvolva um texto dissertativo que
contemple, necessariamente, os seguintes tópicos:
- conceito de princípios orçamentários;
- princípio da unidade;
- princípio da totalidade orçamentária;
- princípio do orçamento bruto;
- princípio da não afetação ou da não vinculação.
Tema 24 – Acerca do tema “Meio ambiente”, desenvolva um texto dissertativo que contemple,
necessariamente, os seguintes tópicos:
- meio ambiente urbano: mortalidade na infância, saneamento básico e políticas públicas;
- meio ambiente e desenvolvimento sustentável;
- avanço da ciência e impactos no meio ambiente.

Bom treino!

