
 
 

 

 

Câmara Municipal de Indaiatuba/SP 

 

Agente Administrativo 
 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
 
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).  ............................................... 1 

Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ........................................................................ 3 

Pontuação. ............................................................................................................................................................................ 4 

Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.  ........................................................... 5 

Concordância verbal e nominal.  ................................................................................................................................... 31 

Regência verbal e nominal.  ............................................................................................................................................ 34 

Colocação pronominal.  .................................................................................................................................................... 38 

Crase.  ................................................................................................................................................................................... 39 

 

Matemática 
 
Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou 

radiciação com números reais, nas suas possíveis representações;  ............................................................................ 1 

Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum;  ................................................................................................. 10 

Porcentagem;  .................................................................................................................................................................... 11 

Razão e proporção;  .......................................................................................................................................................... 12 

Regra de três simples ou composta;  ............................................................................................................................ 14 

Equações do 1.º ou do 2.º graus; ................................................................................................................................... 17 

Sistema de equações do 1.º grau;  ................................................................................................................................. 19 

Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa;  ........................ 21 

Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – médias aritméticas;  ................. 23 

 

Raciocínio Lógico 
 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de 

novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio 
matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais – operações, propriedades, 
problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal, conjuntos numéricos complexos, 
números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, 
conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.  .................................................................................................... 1 

 

 



 

Noções de Informática 
 
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 

manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010.  ................................................................................................................................................... 1 

MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.  ......................................... 8 

MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados.  ........................................................................................................................................................................................ 15 

MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides.  ....................................................................................... 24 

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.  ............................. 30 

 

Conhecimentos Específicos 
 
Atendimento com qualidade (público interno e externo)  ........................................................................................ 1 

Relações interpessoais e trabalho em equipe............................................................................................................... 5 

Noções sobre correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de 
tratamento. ........................................................................................................................................................................... 8 

Noções de Direito Constitucional: Da Organização Político-Administrativa. Dos Estados. Dos Municípios - 
art. 18 a 31 CF. ................................................................................................................................................................... 16 

Da Administração Pública: Disposições Gerais. Dos Servidores Públicos - art. 37 a 41 CF. ............................ 23 

Noções de Direito Administrativo: Estrutura da Administração. Administração Direta e Indireta. 
Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. .................................................... 32 

Princípios Básicos da Administração Pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Aplicação dos princípios constitucionais e dos demais princípios informadores da Administração 
Pública. ................................................................................................................................................................................ 34 

Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; classificação; 
espécies, motivação, anulação, revogação e extinção. .............................................................................................. 36 

Noções de licitação e contratos administrativos. Contratos com a administração pública: conceitos, 
formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. ...................................................................................... 39 

Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92. ........................................................................................ 75 

Lei de Acesso à Informação - Lei Federal n.º 12.527/11. ........................................................................................ 80 

Ética e Sigilo profissional. ............................................................................................................................................... 88 


