




















 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
ANEXO I AO EDITAL Nº. 001/2018 

 
CARGO  Código  VAGAS 

TOTAL 
ATRIBUIÇOES  CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
BASE 
R$ 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

Advogado  100  1  Assessorar  na  elaboração  de  Projetos  de  Leis, 
Decretos  Legislativos  e  de  Resoluções,  quando 
solicitado pelo Presidente da Câmara; assessorar a 
Presidência  no  que  tange  a  pareceres  jurídicos; 
examinar  e  estudar  documentos  de  natureza 
variada  e  complexa,  de  interesse  da  Câmara 
Municipal,  emitindo  pareceres  jurídicos;  elaborar 
pareceres  junto  a  contratos  efetuados  com 
terceiros;  elaborar  tecnicamente  os  pareceres  de 
projetos, de acordo com a decisão das comissões; 
defender,  em  juízo  ou  fora  dele  os  direitos  da 
Câmara  Municipal;  participar  de  inquéritos 
administrativos  e  licitações,  dando  orientação 
jurídica  conveniente;  promover  a  cobrança 
extrajudicial ou  judicial da Câmara Municipal caso 
necessário; coordenar as informações sobre Leis e 
Projetos  Legislativos  Federais  e  Estaduais,  dando 
ciência  ao  Presidente  da  Câmara  dos  que 
contenham assuntos  relevantes para o Município; 
orientar  a Mesa  Executiva  quanto  aos  despachos 
que deverão ser exarados nos processos que forem 
remetidos  à  decisão  do  Presidente  da  Câmara 
Municipal, antes e durante as Sessões Legislativas; 
assessorar a Mesa Executiva nas Sessões ordinárias 
e extraordinárias da Câmara Municipal com relação 
as  medidas  regimentais  a  serem  adotadas; 
promover  o  assessoramento  técnico  aos 
vereadores;  elaborar  minutas  de  convênios, 
contratos e outros atos jurídicos; manter o controle 
e  acompanhamento  dos  prazos  de  envio  e 

20  3.000,00 Nível Superior em Direito e Registro na OAB  



respostas ao Ministério Público, Tribunal de Contas 
e  outras  instituições  que  se  fizerem  necessárias; 
manter‐se  atualizado  com  a  jurisprudência  e 
demais  normas  legais  de  interesse  do  Legislativo 
Municipal;  executar  outras  atividades  que  lhe 
forem atribuídas pelo Procurador Geral da Câmara 
Municipal e pelo Presidente, relacionadas com suas 
atribuições; representar a Presidência, sempre que 
se fizer necessário; outras atividades afins. 

Contabilista  101  1  Registrar  atos e  fatos  contábeis;  controlar o ativo 
permanente;  gerenciar  os  custos;  preparar 
obrigações  acessórias,  tais  como:  declarações 
acessórias  ao  fisco,  órgãos  competentes  e 
contribuintes e administrar o registro de livros nos 
órgãos  apropriados;  elaborar  demonstrações 
contábeis,  prestar  consultoria  e  informações 
gerenciais;  realizar  auditoria  interna  e  externa; 
atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores  e 
perícia contábil, Supervisão, coordenação, direção 
e  execução  de  trabalhos  especializados  de 
contabilidade  pública  (classificação,  lançamentos, 
elaboração  de  demonstrativos,  análise,  etc.)  e 
gestão  orçamentária,  financeira  e  patrimonial, 
análise contábil, tudo com a devida observação dos 
ditames da legislação aplicável. 

20  2.500,00 Nível  Superior  em  Ciências  Contábeis  e 
Registro no CRC. 

Controlador Interno   102  1  Executar atividades de controle interno, correição, 
ouvidoria e promoção da integridade pública, bem 
como  promover  a  Gestão  Pública,  ética, 
responsável  e  transparente,  na Câmara Municipal 
de  Angélica.  Executar  auditorias,  fiscalizações, 
diligências e demais ações de controle e de apoio à 
gestão,  nas  suas  diversas  modalidades, 
relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem 
como à administração desses recursos, examinando 
a  legalidade,  legitimidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência 
e  efetividade  dos  atos  governamentais,  em  seus 

20  2.500,00 Curso Superior Completo em Administração, 
Ciências Contábeis, Direito ou Economia.  



aspectos  financeiro,  orçamentário,  contábil, 
patrimonial  e  operacional,  podendo,  inclusive, 
apurar  atos  ou  fatos  praticados  por  agentes 
públicos  ou  privados  na  utilização  de  recursos  da 
Câmara Municipal de Angélica.  Realizar estudos e 
trabalhos técnicos que promovam o incremento da 
transparência pública, a participação da sociedade 
civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento 
do  controle  social.  Realizar  atividades  inerentes  à 
garantia  da  regularidade  das  sindicâncias  e  dos 
processos administrativos disciplinares instaurados 
no âmbito do poder legislativo. Realizar estudos e 
trabalhos  técnicos  que  contribuam  para  a 
promoção  da  ética  e  para  o  fortalecimento  da 
integridade  das  instituições  públicas.  Executar 
outras  tarefas  correlatas  que  lhe  forem 
determinadas pelo  superior  imediato e os demais 
serviços concernentes a função. 

Assistente de 
Administração 

200  3  Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, 
coletando e analisando dados, para colaborar nos 
trabalhos  técnicos  e  administrativos.  Coordena  e 
promove  a  execução  dos  serviços  gerais  de 
escritório, verificando os documentos, para garantir 
os resultados da unidade. Coordena e acompanhar 
processo licitatório, verificando o cumprimento da 
legislação  pertinente,  para  assegurar  a  obtenção 
dos resultados. Participa de projetos ou planos de 
organização  dos  serviços  administrativos, 
compondo  fluxograma,  organogramas  e  demais 
esquemas  gráficos,  para  garantir  maior 
produtividade  e  eficiência  dos  serviços.  Executar 
outras  tarefas  correlatas  que  lhe  forem 
determinadas pelo  superior  imediato e os demais 
serviços concernentes a função. 

40  2.000,00 Ensino Médio Completo com conhecimentos 
de informática 

Assistente de Plenário  201  1  Planejar,  coordenar  e  distribuir  os  trabalhos 
legislativos;  assessorar  a  Mesa  Executiva  no 
andamento  das  sessões,  para  o  cumprimento  de 

40  1.300,00 Ensino Médio Completo. 



todas as normas elencadas no Regimento  Interno 
da Câmara; assessorar os vereadores nas sessões 
ordinárias  e  extraordinárias  no  que  se  refere  aos 
trâmites regimentais; manter o controle e registro 
dos  processos  destinados  às  comissões;  manter 
atualizada  a  legislação  de  interesse  da  Câmara 
Municipal, passando as informações às Comissões 
Permanentes,  às  Comissões  Especiais  em 
funcionamento,  à  Mesa  Executiva  e  todos  os 
Órgãos  que  compõem  a  Câmara  Municipal; 
controlar a confecção e publicação em avulso das 
proposições,  na  forma  regimental;  prestar 
atendimento  ao  público,  fornecendo  informações 
mediante  autorização  de  superior;  auxiliar  na 
elaboração  de  atos  oriundos  das  decisões  em 
Plenário;  encaminhar  à  Assessoria  de  Imprensa 
matérias  destinadas  à  publicação;  fiscalizar  o 
controle dos registros em livro à Mesa Executiva e 
às  Comissões;  auxiliar  nas  atividades  relativas  a 
eventos  e  solenidades  conforme  solicitação  ou 
designação  superior;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 

Recepcionista  202  1  Recepcionar  funcionários  e  visitantes  da  Câmara 
Municipal  de  Angélica‐MS,  procurando  identificá‐
los, averiguando suas pretensões, para prestar‐lhes 
informações,  marcar  entrevistas  e  atendimentos, 
receber  recados  ou  encaminhá‐los  a  pessoas  ou 
setores  procurados,  bem  como  operar  mesa 
telefônica,  manuseando  chaves,  interruptores  e 
outros dispositivos, para estabelecer comunicações 
internas, locais e interurbanas. 

40  1.300,00 Ensino Médio Completo. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

300  1  Executar atividades de zeladoria; manter limpos os 
móveis  e  dependências  da  Câmara  Municipal; 
manter  arrumado  o  material  sob  sua  guarda; 
solicitar a compra de materiais de limpeza quando 
necessário; executar outras atividades inerentes ao 
cargo, atender solicitações no exercício da função. 

40  1.000,00 Ensino Fundamental Completo. 



Copeira  301  1  Executar atividades de zeladoria; manter limpos os 
móveis  e  dependências  da  Câmara  Municipal; 
manter  arrumado  o  material  sob  sua  guarda; 
solicitar a compra de materiais de limpeza quando 
necessário; executar outras atividades inerentes ao 
cargo, atender solicitações no exercício da função. 

40  1.000,00 Ensino Fundamental Completo. 

 
 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
ANEXO II AO EDITAL Nº. 001/2018 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
TODOS OS CARGOS NÍVEL SUPERIOR 
20 Questões de Português com o seguinte conteúdo:  
Compreensão  Textual.  Compreensão  de  diferentes  gêneros  textuais.  Formas  e  gêneros  literários.  
Língua,  linguagem  e  comunicação  ‐  variedades  linguísticas.  Linguagem  culta  e  coloquial.  Níveis  de 
linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem e vícios 
de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial: 
pronomes e  expressões de  tratamento, ofício,  carta, bilhete,  e‐mail,  abreviaturas,  siglas,  símbolos. 
Problemas gerais da língua culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; mas/mais; mau/mal; 
que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a fim; senão/se não; na 
medida em que/à medida que. Som e significado. Estrutura das palavras. Processos de formação de 
palavras. MORFOLOGIA: Classificação e  flexão das palavras. Substantivo. Adjetivo. Artigo. Numeral. 
Pronome. Verbo – noções gerais. Verbo – formação e emprego dos tempos verbais. Verbo – modelos 
de conjugação. Advérbio e palavras denotativas. Preposição e crase. Conjunção. Interjeição e emprego 
de  certas palavras e expressões.  SINTAXE:  Frase, oração e período. Termos essenciais da oração – 
sujeito  e  predicado.  Termos  integrantes  da  oração  –  complemento  verbal  e  nominal.  Termos 
acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto, Adjunto Adverbial, Vocativo. Período. 
Pontuação. As palavras que e se (funções, emprego; classes morfológicas e funções sintáticas). Sintaxe 
de concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência nominal e verbal. Sintaxe de 
colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimos 
e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. 
 
CARGO: Advogado 

20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  
Direito  Constitucional:  Dos  Princípios  Fundamentais,  Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais,  Dos 
Direitos  Políticos,  Da  Organização  do  Estado,  Da  Administração  Pública.  Direito  Administrativo: 
Administração Pública,  Organização, Atos e Contratos Administrativos, Agentes Públicos, O Controle 
Interno  e  Externo da Administração Pública;  Lei  Complementar  nº  101/2000,  Lei  8.666/93. Direito 
Financeiro: Lei nº 4.320/64,  Lei do Orçamento, Proposta Orçamentária, Exercício Financeiro, Gestão 
Financeira,  Execução  Orçamentária,  Contabilidade  Orçamentária,  Financeira  e  Patrimonial;  Direito 
Comercial: Das Sociedades Comerciais, Atos Constitutivos, Formação do Capital, Das Sociedades de 
Pessoas e de Capital, Das Sociedades Anônimas; Direito Civil: Da Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço, 
Da Personalidade e Capacidade Civil das Pessoas Naturais e  Jurídica, Do  fato e do Ato  Jurídico, Da 
Prescrição  e  Decadência;  Direito  Constitucional:  Da  Competência  da  União,  dos  Estados  e  dos 
Municípios, Da Tributação e do Orçamento, Da organização dos Poderes, Da Organização do Estado, 
Dos  Direitos  e  garantias  fundamentais,    Da  competência  do  Chefe  do  Executivo,  Da  Fiscalização 
Financeira e Orçamentária; Processo Legislativo; Regimento Interno da Câmara Municipal; Lei Orgânica 
do Município de Angélica. 
 
CARGO: Contabilista 

20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  
Contabilidade Geral: Conceitos básicos de contabilidade. Princípios  fundamentais de contabilidade. 
Patrimônio. Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Equação fundamental do 
patrimônio.  Fatos  contábeis  e  as  respectivas  variações patrimoniais.  Plano de Contas.  Escrituração 
Contábil. Demonstrações Contábeis. Operações com Mercadorias. Ativo Imobilizado. Estudo de Fatos 
Contábeis  Complexos.  Relatórios  Contábeis.  Demonstrações  Financeiras.  Estrutura  do  Balanço, 
Demonstração  do  Resultado  do  Exercício,  Demonstração  dos  Lucros  ou  Prejuízos  Acumulados, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa. Análise de 
Custos. Custos para gerenciamento e  controle. Custos para decisão. Contabilidade Pública: Objeto, 
Regime e Aplicação da Contabilidade Pública. Legislação da Contabilidade Pública (Lei n. 4.320/1964, 



IN 08 da STN, Portaria STN n. 467, de 2009, Portaria n. 448 da STN, de 2002, Portaria n. 03, Conjunta 
STN/SOF,  de  2008,  Portaria  n.  02,  Conjunta  STN/SOF,  de  2009).  Princípios  fundamentais  de 
Contabilidade aplicados ao Setor Público. Patrimônio; Gestão; Orçamento; Créditos Suplementares; 
Execução  Orçamentária  da  Receita;  Execução  Orçamentária  da  Despesa;  Variações  Patrimoniais; 
Balanço Orçamentário; Balanço  Financeiro; Balanço Patrimonial; Dívida  Fundada; Dívida  Flutuante; 
Regime de Adiantamentos.  
 
 
CARGO: Controlador Interno 

20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  
DIREITO ADMINISTRATIVO: 
A  administração  pública,  suas  espécies,  formas  e  características;  centralização  e  descentralização; 
Princípios  da  Administração  Pública;  Regime  jurídico‐administrativo  e  sua  relação  com  os  direitos 
individuais,  Teoria  geral  da  função  pública;  Espécies  de  regimes  jurídicos,  sua  natureza  e 
características; O servidor público e a Constituição de 1988; Regime Jurídico dos servidores públicos; 
Regime jurídico da Licitação e dos contratos administrativos: obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade 
e  vedação  da  licitação;  Procedimentos,  anulação  e  revogação;  modalidades  de  licitação  ‐  Lei  nº 
8.666/1993. 10; Convênios e consórcios administrativos; Controle da Administração Pública: espécies 
de controle e suas características, seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Domínio público: 
conceito;  domínio  eminente;  domínio  patrimonial;  conceito  e  classificação  dos  bens  públicos; 
administração dos bens públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação 
e desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade de oneração 
de bens públicos; aquisição de bens pela administração; terras públicas; águas públicas; espaço aéreo; 
zona econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação, servidão pública 
e outros); A Constituição Federal e os controles interno e externo. 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E RESPONSABILIDADE FISCAL: 
Orçamento Público: conceitos, princípios orçamentários e características do orçamento tradicional, do 
orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento‐programa; Instrumentos de 
Planejamento: Plano Plurianual ‐ PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias ‐ LDO e Lei Orçamentária Anual 
–  LOA;  Classificação  da  receita  e  da  despesa  orçamentária;  Execução  da  receita  e  da  despesa 
orçamentária;  Ciclo  Orçamentário;  Créditos  Adicionais;  Conta  Única;  Programação Orçamentária  e 
Financeira;  Descentralização  de  Créditos  Orçamentários  e  Recursos  Financeiros;  Elaboração  da 
Programação Financeira; Contingenciamento; Limite de Empenho e de Movimentação Financeira; Lei 
de  Responsabilidade  Fiscal:  princípios,  objetivos  e  efeitos  no  planejamento  e  no  processo 
orçamentário;  Anexo  de  Metas  Fiscais;  Anexo  de  Riscos  Fiscais;  Resultado  Nominal,  Resultado 
Primário, Receita Corrente Líquida. Renúncia de receita; Geração da Despesa e Despesa Obrigatória de 
Caráter  Continuado.  Vedações.  Instrumentos  de  transparência;  Limites  Constitucionais  e  legais: 
Educação,  Saúde,  Pessoal,  Dívida  e  Operações  de  Crédito,  Garantias;  Transferências  Voluntárias; 
Manuais: Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, Elaboração do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária.  Elaboração do Anexo de Metas  Fiscais e de Riscos 
Fiscais. 
CONTABILIDADE PÚBLICA 
Conceito, objeto e regime; Princípios Fundamentais de Contabilidade sob perspectiva do Setor Público; 
Campo  de  aplicação;  Legislação  básica;  Receita:  conceito,  classificação  e  estágios,  aspectos 
patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa; 
Despesa:  conceito,  classificação  e  estágios,  aspectos  patrimoniais,  aspectos  legais,  contabilização, 
dívida  pública,  operações  de  crédito;  Variações  Patrimoniais  Ativas  e  Passivas:  interferências, 
mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais; Plano de contas: conceito, estruturas e contas do 
ativo, passivo, despesa orçamentária, receita orçamentária, variações patrimoniais ativas e passivas, 
resultado  e  compensação;  Tabela  de  Eventos:  conceito,  estrutura  e  fundamentos  lógicos; 
Demonstrações  Contábeis:  Balanço  Financeiro,  Patrimonial,  Orçamentário  e  Demonstrativo  das 
Variações Patrimoniais. Conceitos, Aspectos legais, Forma de Apresentação, elaboração, análise dos 
demonstrativos;  Sistemas  de  Informações  Contábeis; Manuais  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor 
Público:  Receita,  Despesa,  Dívida  Ativa;  Registros  contábeis  de  operações  típicas  na  área  pública: 
previsão  da  receita,  dotação  da  despesa,  descentralização  de  créditos  orçamentários  e  recursos 



financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; arrecadação, recolhimento, destinação da 
receita orçamentária pública; retenções tributárias; renúncia da receita, deduções da receita, Restos 
a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de Créditos; Sistemas de 
contas. 
 
 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Cargos: Assistente de Administração, Assistente de Plenário e Recepcionista   
20 Questões de Língua Portuguesa:  
Leitura  e  entendimento  de  textos.  Encontros  vocálicos:  hiato,  ditongo,  tritongo.  Encontros 
consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do hífen, 
til e do trema. Uso do acento indicador de crase. Sinais de pontuação: uso dos sinais de pontuação. 
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e 
conotação. Classificação, flexão e emprego das palavras. Termos da oração: essenciais, integrantes e 
acessórios.  Regência  nominal  e  verbal.  Concordância  nominal  e  verbal.  Colocação  dos  pronomes 
pessoais  oblíquos  átonos.  Correspondência  Oficial:  pronomes  e  expressões  de  tratamento,  ofício, 
abreviaturas, siglas, símbolos. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ 
porque / porquê; onde/aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau. 
 
10 Questões de Matemática: Operações básicas  com números naturais,  inteiros,  racionais e  reais; 
potenciação e  radiciação. Problemas. Média aritmética  simples e ponderada. Divisão proporcional. 
Razão e Proporção. Grandezas Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros. 
Descontos. Expressões literais e algébricas, valor numérico. Produtos Notáveis. Fatoração. Equações 
de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º graus. Funções de primeiro e segundo graus: gráfico, 
domínio,  imagem  e  aplicação.  Sistema  métrico  decimal:  perímetros,  área,  volume.  Medidas  de 
capacidade, massa, comprimento e tempo. Resolução de problemas. Formas geométricas, ângulos. 
Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória. 
 
 
10  Questões  de  Informática:    Sistema  Operacional  Windows  7,  Interprise:  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. Editores de 
texto, planilhas e apresentações (MS‐Office 2007): 1.Editor de texto: 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;  menus;  barras  de 
ferramentas;  comandos;  proteção  de  documentos.  2.Editor  de  planilhas:  estrutura  básica  das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos; elaboração de tabelas e gráficos; uso 
de fórmulas, funções; impressão; controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados; menus; barras de ferramentas; comandos. 
 
 
CARGOS COM EXIGIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais e Copeira. 

 
Prova de Português 
10 questões com o seguinte conteúdo: 
Emprego das  letras: h,  s/z,  x/ch,  l/u,  c/ç,  g/j,  s/ss/sc/sç/xc/xs,  e/i/o/u. Compreensão de diferentes 
gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação 
das  palavras.  Vogais  e  Consoantes;  da  palavra.  Encontros  vocálicos:  hiato,  ditongo  e  tritongo. 
Encontros  consonantais.  Dígrafos.  Divisão  silábica.  Classificação  das  palavras  quanto  à  posição  da 
sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão 
de  gênero  (Masculino  e  Feminino)  e  número  (Singular  e  Plural)  e  Grau  (Normal,  Diminutivo  e 
Aumentativo)  das  palavras.  Emprego  das  palavras:  artigo,  substantivo,  adjetivo,  verbo,  advérbio, 
pronome, numeral, preposição e conjunção. Sinônimo e Antônimo. Colocação dos pronomes pessoais 



oblíquos átonos. Tempos, Modos e Conjugações Verbais. Concordância Nominal (artigo e substantivo; 
substantivo  e  adjetivo)  e  Concordância  Verbal  (sujeito  e  predicado).  Forma  e  grafia  de  algumas 
palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; demais/de 
mais; mal/mau.  Emprego das letras: r/rr, h, nh/lh, l/lh, s/z, x/ch, l/u, c/ç, g/j, s/ss/sc/sç/xc/xs, e/i/o/u. 
Gramática no contexto Morfológico e Sintático; Semântico e Discursivo: Fonética e Fonologia (fonema, 
sílaba  e  ortofonia);  Frase,  Oração  e  Período.  Colocação  dos  pronomes  pessoais  oblíquos  átonos. 
Regência nominal e verbal.  
 
Prova de Matemática 
10 questões com o seguinte conteúdo: 
‐ Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Conjunto de números inteiros, 
ordinais e racionais. ‐ Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores que 10.000; 
números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de numeração romano. Antecessor e Sucessor dos 
Numerais.  Uso  da  Calculadora.  Tratamento  da  informação:  Tabelas  e  Gráficos.  Conjunto  de  números 
inteiros e  racionais.  ‐ Noções de Geometria:  Sólidos geométricos: prisma, piâmides,  connes e  cilindros. 
Segmento de reta : Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi‐reta. Principais figuras geométricas: triângulo, 
quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, Medida e 
Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades de vértices, 
arestas e faces de poliedros. ‐ Operações com Números Naturais: Adição; subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de associação, parênteses, colchetes 
e chaves: adição,  subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e Divisores. Aproximações e estimativas. 
Agrupamentos  e  Trocas  na  base  10.  ‐  Sentenças  Matemáticas:  Expressão  com  valor  desconhecido.  ‐ 
Números Racionais: Representação fracionária: Ideia e Tipos de fração; Números Mistos; Comparação de 
frações;  Frações equivalentes. Operações com  frações;  Fração de quantidades. Porcentagem. Tabelas e 
Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números. Representação Decimal: Noção e operação com 
Décimos,  Centésimos  e  Milésimos.  Adição,  Subtração  e  Multiplicação  de  números  racionais  na  forma 
decimal.  Divisão  de  números  naturais,  com  quociente  racional,  representado  na  forma  decimal. 
Potenciação e Radiciação. Porcentagem. Frações ordinárias e decimais; operações com frações. ‐ Sistemas 
de  Medidas:  Comprimento  (Metro;  Quilômetro),  Massa  (Grama,  quilograma,  arroba  e  tonelada)  e 
Capacidade (Litro). Perímetros de figuras planas. Medidas de Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, 
Semana,  Mês  e  Ano.  ‐  Situações‐Problema  Simples:  adição,  Subtração,  Multiplicação  e  Divisão. 
Propriedades da Multiplicação.  Regra  de  três.  ‐  Sistema monetário brasileiro: Unidade monetária:  real; 
Cédulas e moedas. Comércio: compra e venda. ‐ Equações e Inequações de 1º e 2º graus.   
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