
 
 

 

 

Sergipe Gás S/A – SerGas 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 

 

 

Língua Portuguesa 
 

Ortografia oficial. ................................................................................................................................................................. 1 

Acentuação gráfica. ............................................................................................................................................................. 5 

Crase. ...................................................................................................................................................................................... 7 

Flexão nominal e verbal. .................................................................................................................................................. 10 

Classes de palavras. .......................................................................................................................................................... 15 

Concordância nominal e verbal. .................................................................................................................................... 45 

Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. ............................................................................................ 49 

Significação das palavras. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. .................................................... 51 

Pontuação. .......................................................................................................................................................................... 52 

Redação oficial: formas de tratamento, correspondência oficial. .......................................................................... 54 

Compreensão e interpretação de texto. ....................................................................................................................... 78 

 

Noções de Informática 
 

Noções básicas de microcomputadores e periféricos de entrada e saída. Principais componentes de um 
computador (hardware e software). .................................................................................................................................... 1 

Organização de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de 
dados. Microsoft Windows Vista/7. ..................................................................................................................................... 7 

Microsoft Word: edição, formatação e impressão de textos. Microsoft Excel: edição, formatação e 
impressão de planilhas. ......................................................................................................................................................... 40 

Internet e Intranet: conceitos, navegação, busca e segurança da informação (senhas, criptografia, 
certificação, malware, hacker). ............................................................................................................................................ 67 

 

Matemática e Noções de Lógica 
 

Números inteiros, racionais e reais. ............................................................................................................................... 1 

Razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta e porcentagens. .................... 9 

Juros simples e compostos. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente.19 

Rendas uniformes e variáveis. ....................................................................................................................................... 24 

Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. .................................................................................... 27 

Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 
Inflação, variação cambial e taxa de juros. Análise de investimentos: método do valor anual uniforme 
equivalente, método do valor presente, método da taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade. .... 31 

Noções de Lógica. .............................................................................................................................................................. 49 

 

 



 

 

Noções De Direito Administrativo 
 
Administração Pública. Estrutura administrativa: conceito, elementos e poderes do Estado;  ....................... 1 

Organização do Estado e da Administração; entidades políticas e administrativas;  ......................................... 9 

Órgãos e agentes públicos.  ............................................................................................................................................. 14 

Atividade administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos;............................................................. 35 
Poderes e deveres do administrador público; o uso e o abuso de poder.  ........................................................... 41 

Processo Administrativo.  ............................................................................................................................................... 44 

Controle da administração Pública: controle administrativo; controle legislativo; controle pelo Tribunal 
de Contas; controle judiciário.  ............................................................................................................................................ 44 

Lei Federal nº 9.784/99 e Lei Federal nº 8.666/93. ................................................................................................. 53 

 

Noções de Gás Natural 
 

Gás Natural: Definição, Origem, Composição do Gás Natural, Características do Gás Natural ......................... 1 
Cadeia do Gás Natural, Produção, Transporte e Comercialização do Gás Natural, Sistema de Distribuição 

de Gás Natural ........................................................................................................................................................................... 2 
Principais Usos (Industrial, Comercial, Residencial, Automotivo, Geração e Cogeração de Energia) ............. 4 

Benefícios Ambientais e Benefícios Operacionais ....................................................................................................... 5 
Noções de Combustão, Válvulas e Acessórios para Gás Combustível, Queimadores, Operação de Sistemas 

de Combustão ............................................................................................................................................................................ 6 
Vantagens tecnológicas e ambientais do Gás Natural em relação a outros combustíveis ............................... 11 
Questões .............................................................................................................................................................................. 12 
 

 


