
 

Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul - UEMS 
 

Assistente Administrativo 
 

 

Língua Portuguesa 
1. Textualidade (compreensão e interpretação de textos, gêneros e tipologias textuais).  ................................. 1 
2. Coerência Textual.  ..................................................................................................................................................... 11 
3. Ortografia.  ................................................................................................................................................................... 12 
4. Semântica.  ................................................................................................................................................................... 16 
5. Morfologia (reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processos de formação de 
palavras, mecanismos de flexão dos nomes e verbos).  ........................................................................................... 18 
6. Colocação pronominal.  ............................................................................................................................................. 45 
7. 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, pontuação).  ............................................................. 46 
8. Concordância (nominal e verbal).  .......................................................................................................................... 60 
9. Regência (nominal e verbal).  ................................................................................................................................... 63 
10. Crase.  ......................................................................................................................................................................... 66 
11. Figuras e vícios de Linguagem.  ............................................................................................................................. 68 
12. Reescrita (substituição, deslocamento, paralelismo, variação linguística).  ................................................. 72 
 
 

Matemática 
Operações básicas com números naturais, inteiros, racionais e reais.  ................................................................... 1 
Potenciação e radiciação. Problemas.  ........................................................................................................................... 7 
Regra de três simples e composta, razão, proporção, porcentagem e juros simples e composto, desconto 
simples e composto.  ...................................................................................................................................................... 11 
Funções de 1º e 2º grau.  ............................................................................................................................................... 21 
Sistema monetário nacional.  ....................................................................................................................................... 27 
Sistema métrico decimal.  ............................................................................................................................................. 29 
Áreas e volumes.  ............................................................................................................................................................ 32 
Progressão aritmética e geométrica.  .......................................................................................................................... 39 
Noções de Estatística, apresentação de dados estatísticos (tabelas e gráficos). Resolução de situações-
problema.  ........................................................................................................................................................................ 41 
 
 

Legislação  
1. Regimento Geral da UEMS (Resolução COUNI-UEMS nº 227, de 29 de novembro de 2002, e alterações). .. 1 
2. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do 
Estado de Mato Grosso do Sul (Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, e alterações).  ................................... 18 
3. Plano de Cargos e Carreiras da UEMS (Lei nº 2.230, de 02 de maio de 2001, e alterações). ........................ 41 
 
 
 
 
 



Informática 
1. Conceitos básicos de informática.  ............................................................................................................................. 1 
2. Conceitos e componentes relacionados a hardware, a softwares e a periféricos. 3. Componentes de um 
computador (CPU, Memória, Barramento, Dispositivos de Entrada e Saída).  ....................................................... 3 
4. Operação, configuração de sistemas operacionais (Windows).  ........................................................................... 7 
5. Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas e recursos dos pacotes de aplicativos Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point) e LibreOffice (Writer, Calc, Impress).  ........................................................... 14 
6. Conceitos, arquitetura e utilização de intranet e internet (navegadores, páginas/site de busca e pesquisa, 
grupos de discussão, redes sociais, segurança em rede e na internet (antivírus, firewall e antispyware), 
produção, manipulação e organização de e-mails (correio eletrônico). .............................................................. 48 
7. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática (armazenamento de dados e realização de 
cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, 
compartilhamentos, impressão e área de transferência.  ....................................................................................... 64 
 
 

Conhecimentos Específicos 
1. Protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento de documentos.  ........................................................ 1 
2. Noções de conservação e preservação de acervos documentais.  ........................................................................... 2 
3. Noções na área de recursos humanos e materiais.  ................................................................................................... 3 
4. Noções e princípios de licitações públicas (Lei nº 8.666, de 21/06/1993). ....................................................... 11 
5. Comunicação, relações interpessoais nas organizações e trabalho em equipe.  ............................................... 42 
6. Elaboração de organogramas, fluxogramas e cronogramas.  ................................................................................ 52 
7. Contratos administrativos.  ......................................................................................................................................... 54 
8. Atendimento aos públicos interno e externo.  ......................................................................................................... 61 
9. Estrutura administrativa da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Resolução COUNI-UEMS Nº 468, 
de 06 de julho de 2016).  .................................................................................................................................................. 65 
10. Atribuições dos órgãos executivos e dos órgãos de assessoramento e apoio dos órgãos executivos 
superiores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Resolução COUNIUEMS Nº 479, de 23 de junho 
de 2016).  ............................................................................................................................................................................ 67 
11. Fundamentos, conceitos e normas gerais da redação oficial (Manual de Regras Básicas para Elaboração de 
Atos Administrativos e de Correspondências (Decreto Estadual nº 14.332, de 3 de dezembro de 2015).  ...... 78 
12. Regimento do Conselho de Ética da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Resolução COUNI-UEMS 
Nº 436, de 11 de junho de 2014, e alterações)............................................................................................................. 89 

 
 




