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1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos (verbais e não verbais); 
características de textos descritivos, narrativos e dissertativos.  ............................................................................... 1 
2. Aspectos morfológicos e semânticos das palavras: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do 
verbo; linguagem figurada; reconhecimento das classes gramaticais;  ................................................................... 10 
Mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.  ......................................................................................................... 35 
3. Processos de constituição dos enunciados: coordenação e subordinação; ........................................................ 40 
Concordâncias verbal e nominal.  ................................................................................................................................... 45 

4. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. ............................................. 48 
 

 

 

Lei Orgânica do Município 
1. Símbolos municipais. 2. Competências e- Poderes do Município. 3. Câmara Municipal: posse, membros, 
atribuições e competências privativas, funcionamento. 4. Mesa Diretora: eleição, atribuições e composição. 5. 
Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e Comissões. 6. Exame público das contas 
municipais. 7. Prefeito Municipal: Competências, privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de 
sua iniciativa. 8. Atos administrativos de sua competência e seus conteúdos específicos. 9. Publicidade dos 
Atos. 10. Contas municipais, controle interno integrado. 11. Leis orçamentárias e suas características. 12. 
Tributos municipais. 13. Distritos: requisitos para criação. 14. Conselho Distrital e Administrador Distrital... 
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Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras 
1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa. Ocupação inicial e povoamento. Primeiras 
construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa. Habitantes nas diferentes fases e 
possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes ........................... 1 
2. Situação atual. Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização, área, limites municipais, 
distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações 
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações 
turísticas, culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão 
regional turística do Estado. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. De 
acordo com o documento ╉Informações sobre o Município de Rio das Ostras╊┸ disponível no site do IBAM ..... 2 
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1. MS Office 2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3 (Writer, Calc, Impress) X 
Google Docs - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos 
recursos......... ......................................................................................................................................................................... 1 
2. Internet e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Edge, Internet Explorer 11 BR, Firefox 
Mozilla e Google Chrome nas versões atuais de 32 e 64 bits. Correio Eletrônico. WebMail. Mozilla Thunderbird 
nas versões atuais de 32 e 64 bits. MS Office Outlook 2016/2019 BR. Redes Sociais: Facebook, Linkedin, 
Twitter. ................................................................................................................................................................................ 84 
3. Segurança. Conceitos, características, proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Vírus. 
Backup. Firewall. ............................................................................................................................................................. 128 
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armazenamento, de entrada e de saída de dados. Configuração e Operação de microcomputadores e 
notebooks. Ambientes Windows 7/8.1/10 BR e Linux ‒ conceitos, características, ambiente gráfico, ícones e 
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