
 

 
 

 
Interpretação de texto. ......................................................................................................... 1 
Argumentação. .................................................................................................................. 19 
Pressupostos e subentendidos. ......................................................................................... 31 
Níveis de linguagem. ......................................................................................................... 31 
Ortografia e acentuação..................................................................................................... 41 
Articulação do texto: coesão e coerência. .......................................................................... 64 
Classes de palavras. .......................................................................................................... 94 
Sintaxe. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. ....................... 144 
Discurso direto e indireto. ................................................................................................ 162 
Tempos, modos e vozes verbais. ..................................................................................... 169 
Flexão nominal e verbal. .................................................................................................. 176 
Concordância nominal e verbal. ....................................................................................... 182 
Regência nominal e verbal. .............................................................................................. 198 
Ocorrência da Crase. ....................................................................................................... 208 
Pontuação. ...................................................................................................................... 213 
Equivalência e transformação de estruturas. ................................................................... 221 

 

 
Microinformática, Hardware e Software: conceitos, características, modalidades de 

processamento, hardware, componentes e funções, periféricos e dispositivos de entrada e 
saída de dados, de armazenamento e ópticos, memórias, impressoras, mídias, barramentos, 
conectores, equipamentos. ....................................................................................................... 1 

Proteção e segurança de equipamentos.  .......................................................................... 42 
Software básico e Software aplicativo, principais sistemas operacionais de mercado no Brasil 

(ambientes Linux e Windows 8/8.1/10 BR): conceitos, características, ícones, atalhos de 
teclado, uso dos recursos. Organização e gerenciamento de arquivos e pastas.  .................. 43 

Aplicativos do pacote MSOffice 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel, PowerPoint, 
Access) e suíte Libre Office versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress, Base), em português 
- conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos dos softwares. .... 113 

Redes de Computadores, Web e Internet: conceitos, características, comunicação de dados, 
sinais analógico e serial, transmissão serial e paralela, half-duplex e full-duplex, meios de 
transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet e ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas e 
wireless, máscaras de rede. Notação CIDR, Utilitários.  ....................................................... 374 

Gerenciamento e manutenção de rede. Web: conceitos básicos e utilização de tecnologias, 
ferramentas e aplicativos associados à Internet; navegação, correio eletrônico, grupos de 
discussão, busca e pesquisa, características, acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet, 
Intranet e Extranet, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome (versões atuais em 
português).  .......................................................................................................................... 445 

Correio Eletrônico: Webmail e Mozilla Thunderbird.  ........................................................ 495 
Redes Sociais. ................................................................................................................. 520 
Sítios de busca e pesquisa na Internet. ........................................................................... 526 
Computação na nuvem (cloud computing).  ..................................................................... 527 
Segurança: conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus, sistemas de 

backup, criptografia, assinatura digital e autenticação. características, segurança de 
equipamentos, de sistemas de informação, em redes e na internet. Vírus. Pragas virtuais. 
Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispyware, etc.).  ............................................................................................................... 535 

Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).  .................................................... 577 
 



 

 
 
Gestão e Tecnologia da Informação e do conhecimento: conceitos básicos de dados, 

informação, conhecimento, sistemas de informação, Datawarehouse, Datamining, extração de 
conhecimento utilizando análise de base de dados. ............................................................. 594 

 

 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ;  ............................................ 1 
Lei Orgânica do Município de Mangaratiba-RJ.  ................................................................ 37 
 

 
Administração Pública.  ....................................................................................................... 1 
Poderes e Atos Administrativos.  ......................................................................................... 6 
Serviços públicos.  ............................................................................................................. 36 
Responsabilidade civil do Estado.  ..................................................................................... 54 
Controle da Administração Pública.  .................................................................................. 68 
Licitações e Contratos administrativos - Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  ...................... 82 
Noções de Contabilidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade.  ........................ 170 
Princípios Fundamentais da contabilidade. ...................................................................... 184 
Plano de contas. .............................................................................................................. 206 
Procedimentos básicos de escrituração.  ......................................................................... 210 
Procedimentos contábeis diversos. .................................................................................. 220 
Depreciação. Amortização.  ............................................................................................. 223 
Apuração de resultado ..................................................................................................... 233 
Demonstrações Contábeis.  ............................................................................................. 239 
Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e análise de contas 

patrimoniais e de resultado. .................................................................................................. 264 
Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. ................................................ 290 
Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal .................................... 293 
Lei nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados.  ........................................................... 320 
Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002).  ................................................................................ 338 
Portaria nº 448, de 13 de Setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional. ........... 348 
 


