
 
 

 

Prefeitura Municipal de Paulínia/SP 
 

 

Agente de Administração Pública 
 

 

 

Língua Portuguesa 
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo 

e argumentativo); interpretação e organização interna. ................................................................................................. 1 

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos 

em português. ............................................................................................................................................................................ 5 

Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 

mecanismos de flexão dos nomes e verbos. ..................................................................................................................... 15 

Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância 

nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no 

português; mecanismos de coesão textual. ...................................................................................................................... 54 

Ortografia.................................................................................................................................................................................. 80 

Acentuação gráfica. ................................................................................................................................................................ 84 

Emprego do sinal indicativo de crase.  .............................................................................................................................. 87 

Pontuação. ................................................................................................................................................................................ 91 

Estilística: figuras de linguagem. ......................................................................................................................................... 93 

Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. ..................... 97 

 

Raciocínio Lógico 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas 

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 

relações. ...................................................................................................................................................................................... 1 

Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, 

raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 

discriminação de elementos. ................................................................................................................................................ 21 

 

Noções de Informática 
Fundamentos do Windows (XP ou 7): operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, 

trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas, 

criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência. Configurações básicas: 

resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela................................... 1 

Conceito básico de Internet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados. 

Principais navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. ......................................................................................... 15 

MS Office 2010: Word – conceitos básicos; criação de documentos; abrir e salvar documentos; digitação; 

edição de textos: estilos; formatação; tabelas e tabulações; cabeçalho e rodapés; configuração de página; 

corretor ortográfico; impressão; ícones; atalhos de teclado. ....................................................................................... 19 

Excel – conceitos básicos; criação de documentos; abrir e salvar documentos; estilos; formatação; fórmulas e 

funções; gráficos; corretor ortográfico; impressão; ícones; atalhos de teclado; uso dos recursos. .................... 33 

Correio eletrônico: conceitos básicos; formatos de mensagens; transmissão e recepção de mensagens; 

catálogo de endereços; arquivos anexados; uso dos recursos; ícones; atalhos de teclado. .................................. 49 

Clara - O processo administrativo: planejamento, organização, direção, controle; aspectos fundamentais da 

comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. ...................................................... 53 

 



Legislação Específica 
Lei Orgânica do Município de Paulínia-SP; ......................................................................................................................... 1 

Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Paulínia-SP (Lei Complementar nº 17/01). .................... 16 

 

 

Conhecimentos Específicos 
Noções de Administração Pública: princípios; descentralização e desconcentração.  ............................................. 1 

Administração Pública Direta e Indireta: características básicas das organizações formais modernas;  ........... 6 

Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização.  .......................... 12 

Noções de Administração de Recursos Materiais. Funções e objetivos da administração de materiais; 

classificação e especificação de materiais; compras; registros; cadastro de fornecedores; acompanhamento de 

pedidos.  .................................................................................................................................................................................... 21 

Noções sobre as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas alterações.  ....................................................................... 42 

 

 

 

 




