
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CARIACICA/ES  
 

 

Auxiliar Administrativo 
 

 

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

Sinônimos e antônimos ..................................................................................................................................................................  3 

Sentido próprio e figurado das palavras ...................................................................................................................................  5 

Ortografia ............................................................................................................................................................................................  6 

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

Pontuação ...........................................................................................................................................................................................  8 

Acentuação .......................................................................................................................................................................................  11 

Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 

emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem ...................................................................................  14 

Concordância verbal e nominal .................................................................................................................................................  44 

Regência verbal e nominal ..........................................................................................................................................................  49 

Colocação pronominal ..................................................................................................................................................................  54 

Divisão silábica ...............................................................................................................................................................................  56 

 

 

 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 

operações e propriedades .............................................................................................................................................................  1 

Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades ..............................................  5 

Mínimo múltiplo comum .............................................................................................................................................................  10 

Razão e proporção .........................................................................................................................................................................  12 

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

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

Média aritmética simples .............................................................................................................................................................  17 

Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau ........................................................................................................  19 

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade ............................................................  23 

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos ..........................................................................................................................  29 

Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras.  ........................................................  33 

Raciocínio lógico. Resolução de situações problema ..........................................................................................................  48 

 

 

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 do Brasil e do município de Cariacica. ..............................................................................................................................  

Geografia do Brasil e do município de Cariacica. ...........................................................................................................................  

 



Conhecimentos Específicos  
Noções em direito: direitos e garantias ......................................................................................................................... 1 

Ato administrativo: conceito, requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação, anulação, revogação 

e prescrição ........................................................................................................................................................................ 28 

Controle da administração pública: controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário ..... 31 

Lei Orgânica do Município ............................................................................................................................................................. 33 

Lei municipal nº 4.761/2010,  ....................................................................................................................................... 61 

Lei Complementar nº 029/2010 ................................................................................................................................... 70 

Princípios da administração pública. ........................................................................................................................... 91 

 

 

 


