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CONHECIMENTOS BÁSICOS  
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e  argu-
mentativo); interpretação e organização interna.  ............................................................................................................... 1 
Semântica: sentido e emprego dos  vocábulos; campos  semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em portu-
guês. Morfologia: reconhecimento, emprego e  sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos.   .................................................................................................................. 45 
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; mecanis-
mos de coesão textual.  .................................................................................................................................................... 47 
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase.  ........................................................................... 39 
Pontuação. ........................................................................................................................................................................ 43 

Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação lin-
guística: norma culta. ........................................................................................................................................ 45 
 
MATEMÁTICA:  
Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração,  multi-
plicação, divisão, potenciação e radiciação).  ..................................................................................................................... 1 
Razões, proporções, porcentagem. Juros. ....................................................................................................................... 36 
Progressões aritméticas  e geométricas.  ......................................................................................................................... 93 
Probabilidade. Análise combinatória.  ............................................................................................................................... 96 
Medidas e sistemas de medidas.  ..................................................................................................................................... 28 
Matrizes e determinantes.   ............................................................................................................................................. 125 
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios.  ..................................... 44 
Geometria plana:  ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. 
Geometria  espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos.  .................................................................... 110 
Trigonometria.  ................................................................................................................................................................ 135 
Funções.  .......................................................................................................................................................................... 54 
Gráficos e tabelas:  interpretação. .................................................................................................................................. 152 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Noções de Administração: Organizações, eficiência e eficácia. O processo administrativo: planejamento, organização, 
influência, controle.  
Planejamento: Fundamentos, tomada de decisões, ferramentas.  
Organização: Estruturas organizacionais tradicionais e contemporâneas, tendências e práticas organizacionais.  
Influência: Aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. .......  
 ............................................................................................................................................................................... pp 1 A 40  
 
Informática: Ferramentas de Automação de Escritório; Editores de textos; Planilhas de cálculos; Planilhas  Eletrônicas; 
Correio eletrônico; Navegadores de Internet; intranet, agenda eletrônica. ........................................................ Pp 41 a 145 
 
Legislação: Constituição Federal, dos Direitos Sociais e da Administração Publica.  
Lei Orgânica do município de Porto Alegre, da Administração Pública Municipal, dos servidores municipais e dos princí-
pios gerais da organização Municipal.  
Noções da Consolidação das Leis do Trabalho.  ............................................................................................ Pp  146 a 209 
 
Conhecimentos Gerais:  
Argumentação Lógica. Conceitos de raciocínio lógico e proposições.  
Tratamento da correspondência na organização.  
Protocolo e fluxograma.   
Aspectos gerais da redação oficial: Definição; formalidade e padronização; impessoalidade; linguagem dos atos e  co-
municações oficiais; concisão e clareza; editoração de textos. Abreviaturas, siglas e formas de tratamento.  Documentos 
e correspondência oficial.  
Serviços administrativos: preparação e organização de reuniões e viagens; agenda de compromisso; organização do 
ambiente de trabalho. ...................................................................................................................................... Pp 210 a 256 


