
 

 
 

Língua Portuguesa 
 

Compreensão e interpretação de textos.  ............................................................................ 1 
Variação linguística.  .......................................................................................................... 12 
Gêneros de texto.  ............................................................................................................. 20 
Coerência e coesão textuais.  ............................................................................................ 28 
Ortografia oficial.  ............................................................................................................... 34 
Acentuação gráfica. ........................................................................................................... 50 
Reforma ortográfica de 2009.  ........................................................................................... 56 
Estrutura da oração e do período.  ..................................................................................... 57 
Aspectos sintáticos e semânticos.  .................................................................................... 75 
Substantivo: classificação, flexão e emprego. Adjetivo: classificação, flexão e emprego. 125 
Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos e 

formas de tratamento.  ......................................................................................................... 134 
Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e 

tempos verbais, vozes. ......................................................................................................... 148 
Advérbio: classificação e emprego.  ................................................................................. 170 
Coordenação e subordinação. ......................................................................................... 173 
Concordâncias verbal e nominal. ..................................................................................... 173 
Regências verbal e nominal.  ........................................................................................... 173 
Emprego do sinal indicativo da crase. .............................................................................. 173 
Pontuação. ...................................................................................................................... 173 
 

Conhecimentos de Contagem 
 
A História de Contagem ....................................................................................................... 1  
 

Legislação  
 
Noções de Direito - Direito Constitucional: natureza, objeto e conceito.  .............................. 1 
Constituição: conceito, classificação interpretação e eficácia.  ............................................ 3 
Poder constituinte: direitos e garantias fundamentais.  ...................................................... 11 
A organização do Estado e a organização dos poderes na Constituição Brasileira de 1988. 

 ............................................................................................................................................... 54 
Direito Administrativo - Administração pública: princípios, normas constitucionais.  ......... 179 
Organização administrativa - Administração pública direta e indireta.  ............................. 190 
Ato administrativo: conceito, elementos, atributos, validade e extinção.  ......................... 208 
Contrato administrativo: conceito e características. Licitação pública: princípios, 

modalidades, tipos e procedimentos.  .................................................................................. 225 
Servidor público: classificação, regimes e normas constitucionais.  ................................. 290 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Código de Defesa do Consumidor – CDC Princípios norteadores. Vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor. Critérios para aplicação. Conceitos básicos da lei. Relação de 
consumo. Direitos básicos do consumidor.  .............................................................................. 1 

Responsabilidade civil do fornecedor e prestador de serviços. Responsabilidade pelo fato do 
produto ou serviço. Conceito. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade.  

 



 

 
 
Responsabilidade subsidiária do comerciante. Responsabilidade pelo vício do produto ou 

serviço. Conceito. Alternativas para reparação de danos.  ....................................................... 8 
Prescrição e decadência.  .................................................................................................. 17 
Oferta e publicidade. Oferta. Conceito. Vinculação do fornecedor. Recusa ao cumprimento. 

Publicidade enganosa, abusiva, simulada. Práticas abusivas. Cobrança abusiva.  ................ 20 
Contratos no CDC. Princípios. Regras gerais. Interpretação pró-consumidor. Cláusulas 

abusivas.  ............................................................................................................................... 24 
Portarias SDE/MJ.  ............................................................................................................ 28 
O princípio da conservação dos contratos. Direito de arrependimento.  ............................. 33 
O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  ............................................................... 33 
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. ............. 39 
Os Procon’s. As entidades civis de defesa do consumidor. O Ministério Público. Aspectos 

processuais e penais.  ............................................................................................................ 40 
 


