
 

Autarquia de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município  

de São José dos Pinhais 

PREV-São José 
 

Agente Administrativo 

 

 

Conhecimentos Específicos 
Comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de correspondência. .. 1 
Estrutura e funcionamento de um órgão público.  ................................................................................................... 2 
Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos.  ............................................................................. 7 
Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações.  ....................................................... 15 
Organização de Agenda.  ............................................................................................................................................. 38 
Material de Escritório.  ................................................................................................................................................ 41 
Técnicas de Serviços de Escritório.  .......................................................................................................................... 47 
Documentação: conceituação, importância, natureza, finalidade, característica, normalização. ................. 62 
Arquivo: conceito, importância, organização, transferência.  .............................................................................. 86 
Sistemas e métodos de arquivamento. .................................................................................................................... 89 
Noções de recebimento e transmissão de informações.  ...................................................................................... 92 
Noções básicas de relações humanas no trabalho e atendimento ao público. ................................................. 99 
Sigilo e ética profissional.  ........................................................................................................................................ 111 
Lei n.º 525/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).  .................................................................. 118 
Lei Complementar n.º 15/2005 (Dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência do 
Município).  ................................................................................................................................................................. 148 
 
 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 
Principais aspectos históricos, geográficos, sociais, culturais, políticos e econômicos sobre o Brasil e o 
mundo. .............................................................................................................................................................................. 1 
Atualidades divulgadas nos meios de comunicação sobre política, economia, sociedade, cultura, educação, 
tecnologia e relações internacionais. ....................................................................................................................... 73 
 
 

Matemática/Raciocínio Lógico 
Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.  ..................................................................................... 1 
Potências e Raízes.  ......................................................................................................................................................... 9 
Razão e Proporção.  ..................................................................................................................................................... 12 
Probabilidade.  ............................................................................................................................................................. 14 
Porcentagem.  ............................................................................................................................................................... 17 
Regra de Três Simples e Composta.  ......................................................................................................................... 18 
Equações do Primeiro e do Segundo Grau. ............................................................................................................. 21 
Áreas de Figuras Planas.  ............................................................................................................................................ 23 
Progressão Aritmética e Geométrica.  ...................................................................................................................... 27 
Juros Simples e Compostos.  ...................................................................................................................................... 28 
Lógica e Raciocínio Matemático.  .............................................................................................................................. 31 
 
 



Língua Portuguesa 
Leitura e interpretação de textos.  ............................................................................................................................... 1 
Gêneros textuais: funções e tipos de texto.  ............................................................................................................... 2 
Fonética e fonologia.  ................................................................................................................................................... 11 
Ortografia oficial.  ........................................................................................................................................................ 14 
Acentuação e sinais de pontuação.  .......................................................................................................................... 18 
Crase.  ............................................................................................................................................................................. 21 
Formação, estrutura e significação das palavras. Sinônimos e antônimos. ...................................................... 23 
Flexões de gênero, número e grau. Classes gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, 
pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições.  ............................................................ 26 
Termos da oração: identificação e classificação.  ................................................................................................... 56 
Concordância nominal e verbal.  ............................................................................................................................... 63 
Figuras de linguagem.  ................................................................................................................................................ 65 
 
 

Informática 
Noções básicas sobre sistemas operacionais.  ........................................................................................................... 1 
Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office.  ......................................................................... 8 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  .................. 29 
Backup.  ......................................................................................................................................................................... 33 
Conceitos básicos, aplicativos e procedimentos de Internet. .............................................................................. 34 
Busca e pesquisa na Internet.  ................................................................................................................................... 38 
Redes sociais.  ............................................................................................................................................................... 43 
Procedimentos de segurança na Internet.  .............................................................................................................. 44 
Armazenamento de dados na nuvem.  ..................................................................................................................... 48 
 
 


