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Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.  ...................................................................... 49 
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Vargas (Matheus) Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: atualidades, Brasil, 
Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações. .......... 1 
História e geografia do Estado e do Brasil.  .................................................................................................................. 63 
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Ética e democracia: exercício da cidadania. ................................................................................................................. 23 
Ética e função pública. ...................................................................................................................................................... 24 
Doenças e agravos de notificação compulsória ........................................................................................................... 25 
Lei nº 8.429/1992. Atos de improbidade administrativa. ......................................................................................... 31 
Processo administrativo conceito, princípios, fases e modalidade. ......................................................................... 36 
Constituição Federal disposições gerais, servidores públicos. ................................................................................. 45 
Procedimentos e atos de visitas. ..................................................................................................................................... 53 
Fiscalização da regularização dos representantes fiscalizados. Relatórios procedimentais. .............................. 53 
 

Noções de Informática 
Windows versões 7, 8 e 10;  ............................................................................................................................................... 1 
Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e Outlook) versões 2010, 2013 e 365. 36 


