
 

 
 

 
Interpretação de texto; coesão e coerência textual.  ............................................................ 1 
FONOLOGIA: divisão silábica.  .......................................................................................... 13 
ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 

Ortográfico; acentuação gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica.  ...... 19 
MORFOLOGIA: Formação das palavras quanto a gênero (masculino e feminino), número 

(singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo); classificação das palavras (verbo, 
substantivo, adjetivo, advérbio e artigo);  ................................................................................ 57 

Flexão verbal e nominal.  ................................................................................................... 95 
SINTAXE: identificação e classificação das funções sintáticas (sujeito, predicado, objetos 

(direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais). .......................................................... 101 
SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem. 

 ............................................................................................................................................. 119 
 

 
Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, normas e 

recomendações, formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do signatário, 
conceitos e definições, generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, 
padronização, diagramação. Padrão ofício, fax, correio eletrônico, Atas, pareceres, 
memorandos, contratos, alvará, requerimento, certidão, atestado, declaração, despacho, 
portaria, relatório, ordem de serviço, exposição de motivos, etc ............................................... 1 

 

 
Lei Orgânica do Município.  ................................................................................................. 1 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município.  ................................................................ 29 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Colombo.  ..................................................... 79 
Noções de Direito: Direitos e garantias fundamentais.  .................................................... 108 
Administração Pública direta e indireta.  .......................................................................... 151 
Princípios do direito administrativo.  ................................................................................. 168 
Serviços públicos.  ........................................................................................................... 173 
Domínio Público (Bens Públicos). .................................................................................... 190 
Responsabilidade Civil da administração pública.  ........................................................... 202 
Agentes públicos. Cargo, emprego e função.  .................................................................. 217 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). .................................. 224 
Lei de Licitações (Lei nº 8666/93).  .................................................................................. 251 
Lei Complementar nº 123/2006 (Micro e Pequenas empresas).  ..................................... 336 
Contratos administrativos.  ............................................................................................... 385 
Lei da Transparência (Lei n.º 12.527/2011). .................................................................... 385 
Dos Municípios: tratamento constitucional dos Municípios em geral; criação, extinção e 

transformação; bens, competência e autonomia dos Municípios. Intervenção nos Estados e 
Municípios.  .......................................................................................................................... 405 

Organização municipal. Prefeito e Vice-Prefeito: competências, subsídios, 
incompatibilidades, responsabilidades. Câmara Municipal: composição, atribuições, subsídios, 
incompatibilidades, responsabilidades. Fiscalização do Município. Organização dos Poderes.
 ............................................................................................................................................. 417 
 


