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CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e dos parágrafos. Articulação do tex-
to: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual de palavras 
e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. ............................................................................. 1 
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação.  ..................................................................................... 51 
Emprego de tempos e modos verbais.  ............................................................................................................ 43 
Pontuação. Estrutura e formação de palavras.  ............................................................................................... 31 
Funções das classes de palavras. Flexão nominal e verbal.  .......................................................................... 35 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.  .............................................................................. 39 
Concordância nominal e verbal.  ...................................................................................................................... 54 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................................................. 55 
Ortografia oficial.  .............................................................................................................................................. 27 
Acentuação gráfica.  ......................................................................................................................................... 30 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO:  
1. Lógica: proposições, valor-verdade negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições 
compostas.  ...................................................................................................................................................... 73 
2. Equivalências lógicas.  ............................................................................................................................... 119 
3. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou 
eventos fictícios dados.  ................................................................................................................................... 73 
4. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos.  ...................................................................................................... 107 
5. Conjuntos e suas operações.  ........................................................................................................................ 1 
6. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta.  ............................. 5 
7. Unidades de medida: distância, massa e tempo.  ........................................................................................ 29 
8. Representação de pontos no plano cartesiano.  .......................................................................................... 72 
9. Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau.  .......................................................... 41 
10. Porcentagem e proporcionalidade direta e inversa.  .................................................................................. 39 
11. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmética e geométrica.  ................................... 68 
12. Juros.  ......................................................................................................................................................... 40 
13. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e área.  ............................ 52 
14. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo.  ......................................................................... 57 
15. Medidas de comprimento, área, volume.  .................................................................................................. 29 
16. Princípios de contagem e noção de probabilidade.  ................................................................................ 123 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
História de Mato Grosso: Da ocupação e povoamento à Capitania de Mato Grosso; Cuiabá: de Arraial à Vila; 
Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital; A consolidação do território.  
1.2. A Província de Mato Grosso e o Império brasileiro; A guerra da Tríplice Aliança; O uso da mão de obra 
escrava.  
1.3. A instalação da República e o e stado de Mato Grosso; Características econômicas e políticas do esta-
do durante a Primeira República.  
1.4. O estado de Mato Grosso e a Era Vargas; Características econômicas e políticas do estado durante a 
Era Vargas.  
1.5. O militarismo no Brasil entre 1964 e 1984 e o estado de Mato Grosso; Características econômicas e 
políticas do estado durante o militarismo; A divisão do estado de Mato Grosso.  ............................................. 1 
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2. Geografia de Mato Grosso: Produção do espaço regional mato-grossense;  
2.1. Aspectos naturais: clima, solo, relevo, vegetação, hidrografia e suas relações com o uso da biodiversi-
dade; 2.2. Políticas e instrumentos de gestão ambiental; Características econômicas;  
2.3. Geografia da população: Dinâmica e estrutura; Processos migratórios; Distribuição de renda; Indicado-
res de qualidade de vida. 2.4. Questões sociais: Processo de urbanização; Dinâmica de ocupação do espa-
ço agrário.  ........................................................................................................................................................ 23 
 
3. Tópicos atuais: Economia, política, saúde, sociedade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, edu-
cação, energia, ciência e tecnologia no Brasil e no mundo;  
3.1. Questões atuais da realidade política, econômica, cultural e socioambiental de Mato Grosso.  ............. 39 
 
4. Filosofia e conhecimento: pré-Socráticos; Sofistas; Sócrates, Platão e Aristótoles; Patrística (Santo Agos-
tinho); Escolástica (Santo Tomás de Aquino); racionalismo (Descartes); empirismo (Bacon e Locke); o Criti-
cismo Kantiano; o idealismo Hegeliano; materialismo histórico e dialético; fenomenologia; a escola de Frank-
furt e a teoria crítica (Razão instrumental e razão Crítica). Filosofia da arte; Filosofia da moral; Filosofia da 
ciência; as ciências da natureza e as ciências humanas; epistomologia contemporânea (Popper, Bachelard, 
Fayarabend, lakatos e Kuhn). Filosofia política: pensamento político grego e medieval; o pensamento políti-
co em Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu,Rosseau, Kant, Hegel r Marx; a pós-modernidade. Questões 
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Ética profissional.  ........................................................ 67 
 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:  
 
1. Regimento interno da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso: Resolução n. 677, de 20 de 
dezembro de 2006;  ............................................................................................................................................ 1 
2. Código de Ética Funcional do servidor público civil do estado de Mato Grosso: Lei Complementar Estadu-
al n. 112/2002, de 1º de julho de 2002;  ........................................................................................................... 42 
3. Estatuto dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas esta-
duais: Lei Complementar n. 04/1990, de 15 de outubro de 1990 e suas alterações.  ..................................... 44 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
1. Microinformática: Conceitos e modalidades de processamento (batch x offline x online x real time x time 
sharing).  ............................................................................................................................................................. 1 
2. Arquitetura básica de computadores: hardware; Componentes e funções; Unidade central de Processa-
mento; Memória ROM, RAM, cache, tipos e tamanhos de memória; Dispositivos de entrada e saída e de 
armazenamento de dados; Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner, plotter, disco ópti-
cos; Conectores; Barramentos: especificação de equipamentos.  .................................................................... 2 
3. Sotware: software básico; Noções de Sistemas Operacionais; Utilitários; Antivírus;  ................................... 7 
4. Windows XP/7 BR: ambiente gráfico; Janela do Computador/Windows Explorer: ícones, atalhos de tecla-
do, pastas, tipos de arquivos, localização, criação, cópia e remoção de arquivos, cópias de arquivos para 
outros dispositivos; Ajuda do Windows; Lixeira: remoção e recuperação de arquivos e de pastas, cópias de 
segurança/backup, uso dos recursos.  ............................................................................................................. 17 
5. MSOffice 2010 BR (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook): conceitos, características, funcionalida-
des, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos.  ........................................................................................ 35 
6. Internet: conceitos; Características; Figuras e Imagens (formatos); Acesso; Browsers;  ............................ 66 
7. Internet Explorer 9 BR x Firefox Mozilla x Google Chrome. ........................................................................ 66 
8. Correio eletrônico/e-mail; Thunderbird Mozilla: conceitos, características, funcionalidades, ícones, atalhos 
de teclado e uso dos recursos.  ........................................................................................................................ 66 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Comunicações administrativas; Organização do trabalho;  ........................................................................... 1 
Técnicas secretariais.  ........................................................................................................................................ 2 
2. Atendimento pessoal e telefônico.  ................................................................................................................. 2 
3. Noções técnicas de arquivamento e de protocolo.  ....................................................................................... 3 
4. Relações pessoais e interpessoais.  ............................................................................................................ 16 
5. Organização de eventos; Preparação de reuniões; Planejamento e organização de viagens.  ................. 28 
6. Conduta profissional: comunicação verbal; apresentação pessoal e ética profissional.  ............................ 29 7. Redação de correspondência e documentos oficiais. .................................................................................. 33 
 

 


