CONSAMU-PR (Consórcio Intermunicipal
SAMU Oeste-PR)

Agente Administrativo
Ensino Médio
Língua Portuguesa
Interpretação de textos. .................................................................................................................................................... 1
Ortografia oficial. ................................................................................................................................................................ 3
Divisão silábica. ................................................................................................................................................................ 10
Acentuação gráfica e crase. ............................................................................................................................................ 12
Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. ............................... 17
Pontuação. .......................................................................................................................................................................... 38
Concordância nominal e verbal. ................................................................................................................................... 39
Regência nominal e verbal. ............................................................................................................................................ 43
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. ................................................... 47
Sintaxe da oração e do período. .................................................................................................................................... 49
Redação de correspondências oficiais. ........................................................................................................................ 60

Matemática
Operações com números inteiros, fracionários e decimais....................................................................................... 1
Conjuntos .............................................................................................................................................................................. 6
Sistema legal de unidades de medida no Brasil ......................................................................................................... 10
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas ............................................................................... 12
Regra de três simples e composta ................................................................................................................................. 19
Razão e Proporção ............................................................................................................................................................ 22
Porcentagem e juros simples ......................................................................................................................................... 24
Equação de 1º e 2º graus ................................................................................................................................................. 26
Sistema de equações......................................................................................................................................................... 29
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo................................................................................. 32
Análise e interpretação de gráficos e tabelas ............................................................................................................. 34

Informática
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows (Sistema Operacional Windows XP e
7 (seven)). .................................................................................................................................................................................. 1
Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas, correio eletrônico, apresentações de
slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre outros (pacote Microsoft Office 2007 e 2010 Word, Excel e PowerPoint). ................................................................................................................................................. 12
Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. ................................................................................ 32
Conceito de internet e intranet e principais navegadores. ..................................................................................... 40
Rotinas de proteção e segurança (Antivírus, Firewall e Proxy). ........................................................................... 60
Hardware - Componentes de microcomputadores; Nomenclatura e função dos hardwares do
computador;............................................................................................................................................................................. 65
Redes de computadores e a internet. .......................................................................................................................... 70

Direito Constitucional
Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social. .......................... 1
Da União, dos Estados, dos Municípios. Da administração pública. Princípios do Estado de direito. Princípios
da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Da organização
político administrativa. ........................................................................................................................................................... 1
Da organização dos Poderes. .......................................................................................................................................... 28

Direito Administrativo
Origem, objeto e conceito do Direito Administrativo. ............................................................................................... 1
Administração Pública Direta e Indireta. ..................................................................................................................... 2
Atos e fatos administrativos. Classificação dos atos administrativos. Elementos do ato administrativo.
Vinculação e discricionariedade do ato administrativo. Perfeição, validade e eficácia dos atos administrativos.
Atributos do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Formas de extinção dos atos
administrativos. Atos administrativos inválidos. Convalidação. ................................................................................ 11
Contratos administrativos. Conceitos e caracteres jurídicos. As diferentes espécies de contratos
administrativos. Os convênios administrativos. Formação dos contratos administrativos. Licitação: conceito,
princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Execução dos contratos administrativos. Inexecução
sem culpa: teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior, fato da Administração, extinção dos contratos
administrativos. ..................................................................................................................................................................... 19
Poderes Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. Poder de Polícia: conceito e setores
de atuação; polícia administrativa e polícia judiciária; características; liberdades públicas e o poder de polícia.
..................................................................................................................................................................................................... 33
Do controle da Administração Pública. ....................................................................................................................... 38
Da improbidade administrativa. ................................................................................................................................... 43
Servidor x Empregado Público....................................................................................................................................... 49

Ética
Conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; .......................................................................................................... 1
Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e
políticos; cidadania e meio ambiente; ................................................................................................................................. 5
Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); ...................................................................................... 27

Atualidades
Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e sociedade brasileira ..................................................... 1
Aspectos históricos e políticos do Estado do Paraná. Aspectos geográficos do Paraná: população, clima,
vegetação, economia .............................................................................................................................................................. 25

Conhecimentos Específicos
Relações interpessoais. ...................................................................................................................................................... 1
Postura e atendimento ao público. ................................................................................................................................. 3
Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. ................................................................................................. 11
Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). ...................................................................................... 14
Apresentação pessoal. ..................................................................................................................................................... 14
Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação................................................. 17
Redação oficial: características e tipos. Atos e contratos administrativos. ........................................................ 18
Lei 8666/93 e suas alterações e complementações.................................................................................................. 33
Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. .................................................................... 60
Lei Nº 12.737, de 30 de novembro de 2012 (Lei Carolina Dieckmann). ............................................................. 76
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações ................................... 78

