
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
 
1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não verbal. 

Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, citação, 
inferência, pressuposto. Significados contextuais das expressões linguísticas......................................... 1 

2. Organização do texto: fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, informatividade, 
intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade). Progressão temática. Sequências textuais: descritiva, 
narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de argumento. Funcionalidade e características dos 
gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, e-mail etc. Uso dos pronomes. 
Pontuação. Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, 
literário, científico, etc.) ........................................................................................................................... 40 

3. Organização da frase: Processos de coordenação e de subordinação. Verbos que constituem 
predicado e verbos que não constituem predicado. Tempos e modos verbais. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. Constituição e funcionalidade do Sujeito ........................ 151 

4. Classes de palavras. Formação das palavras. Composição, derivação. Ortografia oficial. Fonemas 
Acentuação gráfica ............................................................................................................................... 207 

5. Variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica, histórica. Variação entre modalidades da 
língua (fala e escrita). Norma e uso ...................................................................................................... 309 

 

Matemática 
 
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, 

divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos ........ 1 
Números racionais e irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto. 

Situações-problema envolvendo conjuntos numéricos ........................................................................... 23 
2. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: Razão, termo geral e soma dos termos; Situações-

problema envolvendo progressões. ........................................................................................................ 35 
3. Noções de Matemática Financeira: Razão e Proporção ................................................................. 42 
Porcentagem ..................................................................................................................................... 49 
Juros simples e composto. Situações-problema envolvendo matemática financeira. ......................... 55 
4. Equações e Inequações: Conceito; Resolução e discussão. Situações-problema envolvendo 

equações e inequações. ......................................................................................................................... 61 
5. Sistemas de equações: Conceito; Resolução, discussão e representação geométrica; Situações – 

problema envolvendo sistemas de equações. ........................................................................................ 98 
 

Informática  
 
1. Sistemas operacionais Windows: recursos básicos de utilização: janelas, menus, atalhos, ajuda e 

suporte gerenciamento de pastas e arquivos; pesquisas e localização de conteúdo; gerenciamento de 
impressão; instalação e remoção de programas; configuração no Painel de Controle; configuração de 
dispositivos de hardware; configuração de aplicativos. ............................................................................. 1 



 

2. Aplicativos para edição de textos, planilha eletrônica e editor de apresentação por meio de software 
livre e de software comercial: ambiente do software; operações básicas com documentos; edição e 
formatação do texto; tratamento de fontes de texto; verificação ortográfica e gramatical; impressão; 
utilização de legendas, índices e figuras. ............................................................................................... 32 

3. Navegadores de Internet e serviços de busca na Web: redes de computadores e Internet; elementos 
da interface dos principais navegadores de Internet; navegação e exibição de sítios Web; utilização e 
gerenciamento dos principais navegadores de Internet. ....................................................................... 214 

4. Hardware, periféricos e conhecimentos básicos de informática: tipos de computador; tipos de 
conectores para dispositivos externos; dispositivos de entrada, saída, armazenamento e comunicação de 
dados. .................................................................................................................................................. 312 

5. Conhecimentos básicos de segurança da informação e segurança na Internet: princípios da 
segurança da informação; ameaças e ativos alvos de ameaças; riscos, medidas e ciclo de segurança; 
principais políticas, segurança da informação em transações pela internet; ferramentas e mecanismos 
para garantir a segurança da informação. ............................................................................................ 339 

 

História e Geografia de Goiás e de Goiânia  
 
1. A população goiana: povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica. 

2. Aspectos físicos do território goiano ..................................................................................................... 1 
2. História política de Goiás. 2.1. O Coronelismo na República Velha. 2.2. Dinâmica política regional: 

partidos e movimentos sociais. 2.3. Ditadura Militar em Goiás e a transição democrática. 2.4. A política 
de 1930 até os dias atuais ........................................................................................................................ 7 

3. Formação social e econômica de Goiás. 3.1. As bandeiras e a exploração do ouro. 3.2. A agricultura 
e a pecuária nos séculos XIX e XX. 3.3. A estrada de ferro e a modernização da economia goiana. 3.4. 
Industrialização, infraestrutura e planejamento ....................................................................................... 13 

4. A construção de Goiânia e Brasília ................................................................................................ 15 
5. Patrimônio natural, histórico, cultural e religioso de Goiás. 5.1. O turismo em Goiás. .................... 24 
 

Legislação Específica  
 
1. Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia (Resolução nº 026/1991).  ............................. 1 
2. Lei Orgânica do Município de Goiânia.  ......................................................................................... 31 
3. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia (LC nº 011/92). ................................... 86 
 

Conhecimentos Específicos 
 
1. Fundamentos da Administração: processo administrativo (planejamento, organização, direção e 

controle); .................................................................................................................................................. 1 

Desempenho organizacional (produtividade, eficiência, eficácia, efetividade, avaliação); .................. 11 
Cultura organizacional (conceitos, mudança, autoridade, poder e influência); ................................... 17 
Ética profissional; ............................................................................................................................... 40 
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