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LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e orto-
grafia; ................................................................................................................................................................ 42 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras;  ............................................................ 58 
Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;  ................................................................................ 77 
Semântica: a significação das palavras no texto;  ........................................................................................... 56 
Interpretação de texto. ........................................................................................................................................ 3 
 
 
 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática 
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras.  .......................................pp 1  a 108 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA  
Regra de três simples e compostas. Razões Especiais.  ................................................................................ 37 
Análise Combinatória e Probabilidade.  ......................................................................................................... 100 
Progressões Aritmética e Geométrica.  ............................................................................................................ 96 
Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e 
diferença.  ........................................................................................................................................................... 1 
Geometria plana e espacial.  .......................................................................................................................... 113 
Trigonometria.  ................................................................................................................................................ 138 
Conjuntos numéricos.  ........................................................................................................................................ 5 
Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º graus.  ............................................................................. 45 
Funções de 1º e 2° graus.  ............................................................................................................................... 57 
Geometria analítica.  ....................................................................................................................................... 155 
Matrizes determinantes e sistemas lineares.  ................................................................................................ 125 
Polinômios. ....................................................................................................................................................... 90 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional. ........................................................pp 1 a 52 
 
 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração 
de material escrito, visual e sonoro e outros.  Windows 2000/Me/XP, Word 2000/XP/2003, Excel 
2000/XP/2003. Principais navegadores para Internet. Correio eletrônico.  Procedimento para a realização de 
cópia de segurança.  Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.  ..................... PP 1 A 128 
Conceito de Contabilidade Pública/Regimes Contábeis, conceito, princípios, regime de caixa e regime de 
competência/ Orçamento Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos 
Anuais, Princípios Orçamentários (programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e 
equilíbrio)/Despesa Pública, conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa extraorçamentária), 
Classificação econômica, Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação), Das dispensas e inexigibili-
dades de licitação, Empenho (ordinário ou normal, por estimativa, global e contábil do empenho), Liquida-
ção, Pagamento.  Lei Orgânica do Município de Olinda/PE.  Resolução nº 573/1991 – Regimento Interno da 
Câmara Municipal (Revisão e Consolidação no ano de 2012). Ética profissional. ....................... PP 128 A 270 
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