
 

Conselho Regional de Química 

da 19ª Região - CRQ XIX 
 

Assistente Administrativo 
 

 

Língua Portuguesa 
Compreensão do texto: implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador. Leitura Interpretar textos 
que associam linguagem verbal e não verbal ou simplesmente textos não verbais. Reconhecer diversos 
gêneros textuais, identificando a função desses textos na sociedade. Relação entre textos: Reconhecer 
posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Reconhecer 
diferentes formas de abordar uma informação ao comparar textos que tratam do mesmo tema.  ................... 1 
Ortografia Oficial;  ............................................................................................................................................................. 6 
Acentuação;  .................................................................................................................................................................... 10 
Pontuação;  ...................................................................................................................................................................... 12 
Emprego do sinal indicativo de crase;  ....................................................................................................................... 13 
Tipologia textual;  ........................................................................................................................................................... 15 
Classes de palavras: estrutura, classificação e flexões; Estrutura e Formação das palavras; Processos de 
formação das palavras;  ................................................................................................................................................. 21 
Sintaxe da oração (termos essenciais, integrantes, acessórios, vocativo e aposto);  ......................................... 48 
Concordância nominal e verbal;  ................................................................................................................................. 54 
Regência nominal e verbal;  .......................................................................................................................................... 56 
Significação das palavras (antônimo, sinônimo, homônimo e parônimo);  ......................................................... 60 
Figuras de Linguagem,  .................................................................................................................................................. 61 
Vícios de Linguagens.  .................................................................................................................................................... 65 
Redação Oficial.  .............................................................................................................................................................. 66 
 

Conhecimentos Gerais 
História do Brasil: República Velha (1889 e 1930). .................................................................................................... 1 
Revolução de 1930 e a Era Vargas. ................................................................................................................................. 1 
Estado Novo (1937 a 1945). ............................................................................................................................................ 4 
República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). ........................................................................................................ 6 
Militarismo.......................................................................................................................................................................... 8 
Nova República e Brasil Contemporâneo. .................................................................................................................. 10 
Atualidades em: política, economia, sociedade, educação, tecnologia e energia nos últimos dois anos. ....... 11 
Problemas ambientais, meio ambientes e desenvolvimento sustentável. ........................................................... 47 
Espaço natural brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e energéticos. ............. 49 
Aspectos históricos e geográficos do Município de João Pessoa. ........................................................................... 55 
 

Conhecimentos Informática 
Conceitos básicos do hardware e periféricos de um microcomputador.  ............................................................... 1 
Browsers Internet Explorer, Firefox.  ............................................................................................................................ 4 
Ferramentas e aplicações de informática.  .................................................................................................................... 8 
Ambiente Windows.  ...................................................................................................................................................... 11 
Correio eletrônico.  ......................................................................................................................................................... 18 
Procedimento para a realização de cópia de segurança (backup).  ....................................................................... 20 
Microsoft Office – Word e Excel. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.  ...................... 21 
Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e Intranet (configurações básicas, navegadores, serviços 
online, e-mails e segurança).  ....................................................................................................................................... 36 



Legislação 
Lei nº 2.800 de 18/6/1956,  ............................................................................................................................................ 1 
Decreto nº. 85.877 de 7/4/1981,  .................................................................................................................................. 4 
Decreto-lei nº 5.452 de 1/5/1943 (CLT) – Seção dos Químicos: artigos 325 a 351,  ........................................... 6 
Lei nº 6.839 de 30/10/1980,  .......................................................................................................................................... 9 
Código de Ética dos Profissionais da Química (Resolução Ordinária nº 927 de 11/11/1970 do CFQ),  ........... 9 
Procedimentos Administrativos, Processuais para Apuração de Infração ao Código de Ética (Resolução 
Ordinária nº 9.593 de 13/7/2000 do CFQ), .............................................................................................................. 11 
Resolução Normativa nº 01 de 08/07/1957,  ........................................................................................................... 13 
Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971 do CFQ,  ............................................................................................. 15 
Resolução Normativa nº 196 de 30/07/2004 com alteração dada pela Resolução Normativa nº 219 de 
24/04/2009 e nº 222 de 20/11/2009 e Resolução Normativa nº 241 de 15/12/2011. .................................. 17 
 

Conhecimentos Específicos 
Atendimento com qualidade (público interno e externo). ......................................................................................... 1 
Uso de equipamentos de escritórios: materiais de consumo, máquinas de calcular, copiadora, impressora e 
periféricos do computador. ............................................................................................................................................. 5 
Serviço postal brasileiro: características, tipos de serviços e limitações. ............................................................ 10 
Operações com cartórios: conceitos e características. ............................................................................................ 12 
Noções sobre arquivo: conceitos básicos, e técnicas de arquivamento. ............................................................... 15 
Noções sobre correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de tratamento.
 ........................................................................................................................................................................................... 19 
Princípios básicos da administração. .......................................................................................................................... 28 
Administração pública: princípios básicos, estrutura, tipos de entidades e organização. ................................ 31 
Ética e sigilo profissional. .............................................................................................................................................. 42 
Rotinas do setor de pessoal: admissão, demissão, CLT, FGTS, contribuição sindical, impostos e cálculos 
trabalhistas ...................................................................................................................................................................... 47 
Fluxograma e organograma: conceitos, símbolos e usos. ....................................................................................... 81 
Noções de licitação: princípios, definições, e hipóteses de dispensa e inexigibilidade...................................... 82 
Contratos com a administração pública: conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão..
 ........................................................................................................................................................................................... 87 
Noções sobre administração de estoque: características e gestão. ....................................................................... 90 
Gestão da qualidade: conceitos e ferramentas. ......................................................................................................... 93 

 
 
 


