
 1

 

Município de  

Alvorada/RS 

Auxiliar Administrativo 
 

 

 

ÍNDICE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Análise global do texto ...................................................................................................................................................................................... 01 

Ortografia .......................................................................................................................................................................................................... 12 

Relações entre fonemas e grafias .................................................................................................................................................................... 09 

Acentuação gráfica ........................................................................................................................................................................................... 12 

Morfologia: estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e  
adjetivo .............................................................................................................................................................................................................. 18 

Sintaxe: processos de coordenação e subordinação ....................................................................................................................................... 16 

Equivalência e transformação de estruturas ..................................................................................................................................................... 01 

Discurso direto e indireto .................................................................................................................................................................................. 01 

Concordância nominal e verbal ......................................................................................................................................................................... 35 

Regência verbal e nominal ................................................................................................................................................................................ 36 

Crase ................................................................................................................................................................................................................. 14 

Pontuação ......................................................................................................................................................................................................... 15 

Interpretação de textos: variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e  
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão ................................................................................................................................... 01 

Significação contextual de palavras e expressões ........................................................................................................................................... 37 

 

LEGISLAÇÃO   

CAPÍTULO VII - Da Administração Pública ...................................................................................................................................................... 01 

A Lei Orgânica do Município de Alvorada ......................................................................................................................................................... 04 

Lei Municipal nº 730/1994 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais .......................................................................................... 15 

 



 2

INFORMÁTICA   

Fundamentos da Computação: conceitos básicos de informática, componentes de hardware e software dos computadores periféricos,  
dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados ............................................................................................................................. 01  

Conceitos básicos LibreOffice 5: editor de texto (Writer); formatar, salvar e visualizar arquivos e documentos; alinhar,  
configurar página e abrir arquivos; copiar, mover e localizar texto; destacar listas, personalizar documentos, Inserir símbolos e imagens,  
Trabalhar com tabelas, trabalhar com colunas ................................................................................................................................................. 06 

Conceitos básicos planilhas eletrônicas (Calc); formatar a planilha, números e fórmulas, funções básicas, impressão e gráficos.  
Trabalhando com arquivos e pastas, trabalhando com programas, gerenciando janelas, procurando informações. Localizando as  
informações, Navegação com guias, Imprimindo e salvando informações ...................................................................................................... 06 

Correio eletrônico: envio e recepção de mensagens com ou sem anexos ...................................................................................................... 32 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

Documentação e Redação Oficial: Tipos de documentos oficiais e tipos de correspondência - Conceituação. (Ata, Atestado;  
Certidão, Circular, Comunicado, Convite, Convocação, Edital, Memorando, Ofício, Ordem de Serviço, Portaria, Requerimento);  
Objetivos. Características textuais. Adequação linguística .............................................................................................................................. 01 

Arquivo e protocolo: arquivo e sua documentação; organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento;  
arquivo corrente e protocolo; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados .......................................... 05 

Qualidade no atendimento: comunicação telefônica e formas de atendimento ............................................................................................... 26 

Noções de Administração: Funções essenciais da organização: administrativa, operações e pessoal. Folha de Pagamento.  
Funções administrativas, planejamento ............................................................................................................................................................ 37 

Organização: Conceitos. Finalidade e utilidades .............................................................................................................................................. 37 

Recepção: informações, classificação, registro e distribuição de documentos. Expedição de correspondência: registro e  
encaminhamento ............................................................................................................................................................................................... 98 

 


