
 
 

Prefeitura de Araguari/MG 
 

 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).  ................................................................. 1 

Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ........................................................................ 3 

Ortografia. Ordem alfabética.  .......................................................................................................................................... 8 

Pontuação. .......................................................................................................................................................................... 12 

Acentuação. ........................................................................................................................................................................ 15 

Plural dos substantivos e adjetivos. Adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo e substantivo. Aumentativo 

e diminutivo. ...................................................................................................................................................................... 19 

Divisão silábica. Classificação da divisão silábica.  .................................................................................................... 55 

Reconhecimento de frases corretas e incorretas.  ..................................................................................................... 56 

Conjugação verbal.  ........................................................................................................................................................... 60 

Sílaba tônica.  ..................................................................................................................................................................... 60 

 

 

 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades .............................................................................................................. 1 

Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades..  .................................... 4 

Mínimo múltiplo comum ................................................................................................................................................... 8 

Razão e proporção. ........................................................................................................................................................... 10 

Porcentagem ...................................................................................................................................................................... 14 

Regra de três simples.  ..................................................................................................................................................... 16 

Média aritmética simples ................................................................................................................................................ 20 

Equação do 1º grau. .......................................................................................................................................................... 23 

Sistema de equações do 1º grau .................................................................................................................................... 25 

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. ................................................... 27 

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos ............................................................................................................... 32 

Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras ................................................... 39 

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. .............................................................................................. 44 

 

 

 

Conhecimentos Gerais 
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data 

de realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. 

Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 

teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na 

sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e 

globais..................................................................................................................................................................................1 

História e geografia do Brasil e do município de Araguari.  .................................................................................... 53 

 

 



Conhecimentos Específicos 
Lei Orgânica do Município de Araguari ............................................................................................................................... 1 

Manual de Redação da Presidência da República.  ......................................................................................................... 25 

Organização e Técnicas Comerciais e Administrativas.  ................................................................................................ 38 

Documentação e Sistema de Arquivos.  ............................................................................................................................. 58 

Noções de Arquivologia.  ....................................................................................................................................................... 62 

Noções sobre funcionamento dos bancos e cartórios .................................................................................................... 77 

Noções de Informática: MS-Word, Excel e Outlook 2013.  ............................................................................................ 80 

Windows 8 e 10. Noções sobre os principais navegadores: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

 .................................................................................................................................................................................................. 124 

 
 


