
 

Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 9ª Região/Paraná 

CRB-9/PR 
 

Auxiliar Administrativo 
 

 

Língua Portuguesa 
Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas 
e argumentativas.  ................................................................................................................................................................ 1 
Tipologia textual.  ................................................................................................................................................................. 5 
Coesão e coerência.  .......................................................................................................................................................... 12 
Ortografia oficial.  .............................................................................................................................................................. 15 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................................................................... 19 
Pontuação.  ......................................................................................................................................................................... 20 
Formação e emprego das classes de palavras.  ............................................................................................................ 22 
Significação de palavras.  ................................................................................................................................................. 48 
Sintaxe da oração e do período.  ..................................................................................................................................... 50 
Concordância nominal e verbal.  .................................................................................................................................... 60 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................................................................. 63 
Emprego do sinal indicativo de crase.  .......................................................................................................................... 66 
Processo de comunicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes da Comunicação.  .............. 68 
Intertextualidade.  ............................................................................................................................................................. 70 
Desenvolvimento textual: elaboração de relatórios projetos e planejamentos.  ................................................... 73 
 

Noções de Informática  
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática; Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office - versões 2010, 2013 e 
365).  ....................................................................................................................................................................................... 1 
Noções de sistema operacional (ambiente Windows - versões 7, 8 e 10).  ............................................................ 43 
Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet ...
 .............................................................................................................................................................................................. 61 
Programas de navegação: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Sítios de 
busca e pesquisa na Internet.  ......................................................................................................................................... 64 
Redes sociais.  .................................................................................................................................................................... 76 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  ....................... 77 
Procedimentos de segurança da informação. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.). 
Procedimentos de backup. Armazenamento de dados na nuvem.  .......................................................................... 81 
 

Ética e transparência no Serviço Público 
Decreto nº 1.171 de 22/06/1994. ..................................................................................................................................... 1 
Lei nº 8.027 de 12/04/1990 (Código de Ética do Servidor Público). ......................................................................... 4 
Lei nº 12.527/11 (Lei de acesso à informação). ............................................................................................................. 6 
Lei nº 8.429/92 (Improbidade administrativa)........................................................................................................... 14 
Princípios da administração pública. ............................................................................................................................. 18 
Crimes contra a Administração Pública. ....................................................................................................................... 20 
Ética, Moral e Cidadania. .................................................................................................................................................. 26 
Comportamento profissional. ......................................................................................................................................... 31 
Organização do trabalho. ................................................................................................................................................. 33 
Atitudes no serviço............................................................................................................................................................ 37 



Conhecimentos Específicos  
Atendimento com qualidade (público interno e externo). ........................................................................................... 1 
Uso de equipamentos de escritórios: materiais de consumo, fax, máquinas de calcular, copiadora, impressora 
e periféricos do computador.  ............................................................................................................................................ 5 
Serviço postal brasileiro: características, tipos de serviços e limitações.  ................................................................. 9 
Operações bancárias: aplicações financeiras, empréstimos, câmbio, cadastro, cartões de crédito, cheques, 
tarifas, transferências e serviços de cobrança. ............................................................................................................ 11 
Operações com cartórios: conceitos e características.  .............................................................................................. 27 
Noções sobre arquivo: conceitos básicos, e técnicas de arquivamento.  ................................................................. 30 
Noções sobre correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de tratamento. 
 .............................................................................................................................................................................................. 45 
Princípios básicos da administração.  ............................................................................................................................ 47 
Administração pública: princípios básicos, estrutura, tipos de entidades e organização.  .................................. 48 
Ética e sigilo profissional.  ............................................................................................................................................... 68 
Rotinas do setor de pessoal: admissão, demissão, CLT, FGTS, contribuição sindical, impostos e cálculos 
trabalhistas.  ....................................................................................................................................................................... 74 
Fluxograma e organograma: conceitos, símbolos e usos.  ....................................................................................... 123 
Noções de licitação: princípios, definições, e hipóteses de dispensa e inexigibilidade.  .................................... 124 
Contratos com a administração pública: conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. 
 ............................................................................................................................................................................................ 155 
Noções sobre administração de estoque: características e gestão.  ....................................................................... 162 
Gestão da qualidade: conceitos e ferramentas.  ......................................................................................................... 165 
Institucional: História do CRB9- PR.  ........................................................................................................................... 169 
Regimento Interno do Conselho Regional de Biblioteconomia 9ª Região.  .......................................................... 170 
Resoluções do Conselho Federal de Biblioteconomia: 325/1986; 346/1988; 399/1993; 307/1984; 033/2001; 
42/2002; 119/2011 e seus anexos; 121/2011; 138/2013.  ................................................................................... 190 

 


