
 

 
 

Língua Portuguesa  
 
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).  ............................ 1 
Sinônimos e antônimos.  .............................................................................................................................. 15 
Sentido próprio e figurado das palavras.  ................................................................................................ 17 
Pontuação. ...................................................................................................................................................... 21 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.  ..................................... 30 
Concordância verbal e nominal.  ............................................................................................................... 76 
Regência verbal e nominal.  ........................................................................................................................ 92 
Colocação pronominal.  ............................................................................................................................. 102 
Crase. ............................................................................................................................................................. 109 
 

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

potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou 
decimal ..................................................................................................................................... 1 

Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum ................................................................. 9 
Porcentagem ..................................................................................................................... 13 
Razão e proporção ............................................................................................................ 21 
Regra de três simples ou composta ................................................................................... 28 
Equações do 1º ou do 2º graus .......................................................................................... 42 
Sistema de equações do 1º grau ....................................................................................... 55 
Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa

 ............................................................................................................................................... 63 
Relação entre grandezas – tabela ou gráfico ..................................................................... 71 
Tratamento da informação – média aritmética simples ...................................................... 81 
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou 

de Tales ................................................................................................................................. 84 
 

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. ....................................................................... 47 

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. ............................................................ 78 

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... ................................................................................................................................. 107 

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. ............................................................................................................................... 135 

 



 

 
 
Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 

páginas................................................................................................................................. 143 
 

Atualidades 
 

 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos a partir de 1º de julho de 2018, divulgados na mídia local e/ou nacional
 ................................................................................................................................................. 1 

 

Obras 
 
Obras: Finalidades. Procedimentos.  ........................................................................................................... 1 
Noções de arquitetura e meio ambiente – planejamento. Condicionantes.  ....................................... 8 
Licença e aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – recebimento das obras.. 14 
Vistorias para: emissão de Habite-se, revisão de IPTU, reclassificação e recadastramento de 

áreas construídas dos imóveis, verificação de denúncias, numeração de imóveis, verificação da 
acessibilidade. ..................................................................................................................................................... 17 

Vistorias ensejadas por determinação judicial.  .................................................................................... 21 
Condições gerais das edificações – áreas. Classificação dos compartimentos.  .............................. 22 
Circulação em um mesmo nível.  ............................................................................................................... 25 
Elementos básicos de projeto – plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – símbolos e 

convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de reforma e modificação. .............................. 32 
Elementos de construção – fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas.  ......... 68 
Noções básicas dos materiais de construção – argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais 

betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - armação.  ................................ 114 
Concretagem. .............................................................................................................................................. 149 
Ferramentas.  .............................................................................................................................................. 153 
Metragem.Cálculos simples de áreas e volumes.  ............................................................................... 164 
Instalações elétricas prediais.  ................................................................................................................ 165 
Instalações hidráulicas prediais – instalações de água potável. Instalações de esgotos sanitários. 

Instalações de águas pluviais.  ...................................................................................................................... 182 
Serviços públicos – redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais.

 217 

 

Postura e Serviços 
 
Conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais. ................ 1 
Noções de controle de estoque de materiais nas obras particulares. ................................. 35 
Aplicação de multas, notificações, embargos, interdições, apreensão de mercadorias 

comercializadas sem autorização, fechamento de estabelecimentos. .................................... 39 
Vistorias, análises, pareceres em processos, ações, de acordo com a legislação. ............ 44 
 
 
 
Verificação de limpeza de terrenos, da construção de calçadas, licenciamento de 

estabelecimentos, horário de funcionamento de estabelecimentos ........................................ 47 
Verificação de perturbação do sossego, ocupação indevida de espaços públicos. ............ 57 
Controle de ambulantes, controle da exploração de comunicação visual e auditiva – placas, 

faixas, letreiros luminosos, outdoors entre outros. .................................................................. 71 
Atendimento ao público para esclarecimentos, orientação e recebimento de denúncias. .. 83 



 

 

Legislação 
 
Constituição Federal: Da Administração Pública (arts. 37 a 41).  ......................................... 1 
Estatuto das Cidades (Lei Federal n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001). ........................... 17 
Código de Obras de Sorocaba (Lei Municipal nº 1.437, de 21 de novembro de 1966 – artigos: 

77, 302, 305, 310, 311, 315, 316, 338, 344, 351, 376, 380, 384, 386, 395,425 e 426).  ......... 30 
Leis Municipais nºs 9.555/2011 .......................................................................................... 36 
10.985/2014 (Decreto regulamentador 22.894/2017) ......................................................... 37 
1.602/1970 ......................................................................................................................... 44 
8.381/2008 ......................................................................................................................... 46 
10.307/2012 ....................................................................................................................... 48 
10.475/2013 ....................................................................................................................... 50 
3.444/1990 ......................................................................................................................... 51 
8.345/2007 ......................................................................................................................... 55 
8.693/2009(Decreto regulamentador 21.823/2015) ............................................................ 61 
9.022/2009(Decreto regulamentador 18.195/2010) ............................................................ 65 
11.367/2016 ....................................................................................................................... 68 
10.052/2012 ....................................................................................................................... 75 
2.590/1987 ......................................................................................................................... 77 
10.051/2012 ....................................................................................................................... 78 
11.868/2019 ....................................................................................................................... 81 
11.735/2018 ....................................................................................................................... 93 
10.736/2014 ..................................................................................................................... 101 
Decreto 10.291/1997. ...................................................................................................... 102 
 
 

 


