
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
 
Interpretação de textos, com domínio de relações discursivas, semânticas e morfossintáticas ........... 1 
Tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo e injuntivo ............................................................. 7 
Gêneros discursivos .......................................................................................................................... 21 
Coesão e coerência textual ................................................................................................................ 28 
Valor dos conectivos .......................................................................................................................... 51 
Usos dos pronomes ........................................................................................................................... 56 
Semântica: sinonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia ............................................. 63 
Figuras de linguagem: hipérbole, metáfora, metonímia, personificação e outros ............................... 69 
Estrutura e formação de palavras: composição, derivação e outros processos ................................. 79 
Flexão nominal e verbal ..................................................................................................................... 89 
Emprego de tempos e modos verbais. Classes de palavras .............................................................. 94 
Regência nominal e verbal ............................................................................................................... 132 
Concordância nominal e verbal ........................................................................................................ 143 
Estruturação de períodos: coordenação, subordinação e correlação ............................................... 159 
Pontuação ....................................................................................................................................... 166 
Variação linguística .......................................................................................................................... 174 
Ortografia vigente ............................................................................................................................ 182 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemático 
 
Sequências Lógicas e leis de formação: verbais, numéricas e geométricas ........................................ 1 
Teoria dos conjuntos: simbologia, operações e diagramas de Venn-Euler; Problemas com tabelas .. 22 
Problemas sobre as quatro operações fundamentais da Matemática ................................................ 32 
Proporções; Regra de três simples e composta; Regra de Sociedade ............................................... 42 
Análise Combinatória: aplicações do Princípio Fundamental da Contagem e do Princípio da Casa dos 

Pombos .................................................................................................................................................. 71 
Noções de probabilidades: definições, propriedades e problemas ..................................................... 85 
 

História e Geografia de Rondônia 
 
Geografia de Rondônia: Clima. Solos. Regime pluviométrico. Hidrografia. Relevo. Principais tribos 

indígenas de Rondônia. Economia do Estado de Rondônia: o Extrativismo, Agropecuária, Mineração, 
Indústria e Comércio ................................................................................................................................ 1 

História de Rondônia: a ocupação territorial, os fluxos migratórios, diferentes ciclos econômicos 
(borracha/látex, madeira, minérios). A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A criação do 
Território Federal do Guaporé e do Estado de Rondônia. Delimitação do território e das divisas. .......... 13 

 



 

Informática Básica 
 
Noções de informática: conceitos. ....................................................................................................... 1 
Componentes dos sistemas de computação: hardware e software. Software Básico, software utilitário, 

software aplicativo e software livre: conceitos. ......................................................................................... 8 
Rede de computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e 

aplicações. Conceitos, funções e aplicações de Intranet e Internet. Tipos e características dos 
navegadores e dispositivos móveis. ....................................................................................................... 30 

Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação na nuvem, correio eletrônico 
e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais. ............................................................ 122 

Sistema Operacional Windows 7/8.1(Português), Linux e LibreOffice 5.3.7 (Português): conceitos, 
interface, comandos, funções, recursos e usabilidade. ......................................................................... 144 

Editor de texto MS Word 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, comandos, recursos e 
usabilidade. .......................................................................................................................................... 275 

Planilha eletrônica MS Excel 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, comandos, recursos e 
usabilidade (interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, cópia lógica, uso de 
fórmulas e funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão). .................... 378 

Redes de computadores e Internet: conceitos, tecnologias, ferramentas, aplicativos e serviços. .... 497 
Segurança da Informação: conceitos, princípios, problemas, ameaças, ataques. Backup e antivírus..

 ............................................................................................................................................................. 497 
 

Ética e Conduta na Administração Pública  
 
Constituição Federal de 1988, artigos do 1º a 16º e artigos 37 a 41.  .................................................. 1 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). ............................................................ 59 
Lei de acesso à informação (Lei Federal nº 12.527/11). .................................................................... 70 
Artigos 312 ao 326, do Código Penal, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra 

a Administração Pública.  ....................................................................................................................... 82 
Lei que trata do Código de Ética Funcional dos funcionários públicos FEDERAIS;  ........................... 95 
Lei - Institui o Código Disciplinar do Servidor Civil FEDERAL .......................................................... 110 
Lei - Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e/ou municipal.

 ............................................................................................................................................................. 118 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Legislação. CF 1988;  .......................................................................................................................... 1 
Lei no 8112/90;  ............................................................................................................................... 132 
Lei no 8666/93 e alterações. ............................................................................................................ 180 
Lei Orgânica do Município de Porto Velho. ...................................................................................... 260 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis Municipais (Lei Complementar nº 001 de 09 de maio de 1990).

 ............................................................................................................................................................. 304 
Administração Pública: Principais modelos de administração: patrimonialista, burocrático, nova gestão 

pública e papéis do Estado. .................................................................................................................. 350 
Administração Pública e Direito administrativo. ................................................................................ 336 
Evolução e características da administração pública no Brasil......................................................... 371 
As tendências internacionais de mudança da gestão pública. ......................................................... 381 
Princípios (mérito, flexibilidade, responsabilização, controle versus autonomia). ............................. 393 
Cenário de mudanças mundiais. ...................................................................................................... 408 
O sistema político brasileiro e suas consequências sobre o Estado e a gestão. .............................. 428 
A Lei formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; 

 ............................................................................................................................................................. 436 
Autarquias. Fundações públicas. Empresa pública. Sociedade de economia mista. Entidades 

paraestatais, em geral. ......................................................................................................................... 437 



 

Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do 
ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. Validade, eficácia e autoexecutoriedade do 
ato administrativo. Atos administrativos simples, complexos e compostos. Atos administrativos unilaterais, 
bilaterais e multilaterais. Atos administrativos gerais e individuais. Atos administrativos vinculados e 
discricionários. ...................................................................................................................................... 459 

Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego 
público; preceitos constitucionais. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos 
servidores públicos civis. Improbidade administrativa. Formas de provimento e vacância dos cargos 
públicos. Processo Administrativo (Última atualização em 16/8/2018 – pelos Comunicados Oficiais Nº 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 8) 36 Disciplinar. ............................................................................................................. 481 

Serviços Públicos, Domínio Público, conceito e Classificações dos Bens Públicos, Controle da 
Administração. ...................................................................................................................................... 497 

Contratos Administrativos e Licitação. Licitações: conceito, princípios, objeto e finalidade. 
Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e anulação 
(fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). Comissão Permanente de Licitações (constituição e 
responsabilidade). Contratos administrativos: conceito, características e principais tipos: reajuste de 
preços: correção monetária: reequilíbrio econômico e financeiro. ........................................................ 529 

Teorias da Administração ................................................................................................................ 529 
Administração Geral ........................................................................................................................ 553 
Visão histórica da Administração ..................................................................................................... 568 
O ambiente das organizações ......................................................................................................... 568 
A cultura organizacional ................................................................................................................... 576 
Fundamentos do planejamento ........................................................................................................ 588 
Administração de recursos humanos, de materiais, de patrimônio e de serviços ............................. 589 
1 Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. ................. 635 
2 Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho. ......................................... 646 
3 Princípios e sistemas de administração federal; SIAFI e SICAF. .................................................. 683 
4. Logística e gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Administração de materiais: material de 

consumo e material permanente; controle de estoque; operações de almoxarifado. Inventário. Orientação 
sobre especificações e padronização de material de consumo e material permanente. ....................... 691 

5. Sistema de informação, gestão de documentos, noções de arquivologia; classificação dos arquivos 
e dos documentos; métodos de arquivamento, conservação de documentos; avaliação e destinação de 
documentos; técnicas modernas de arquivamento com o uso da informática....................................... 735 

6. Correspondência e atos oficiais: princípios da redação oficial; emprego dos pronomes de tratamento; 
níveis hierárquicos de tratamento; conceitos e modelos de atos oficiais: alvará, ata, certidão, circular, 
convênio, decreto, despacho, edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, 
regimento, relatório, resolução, requerimento....................................................................................... 766 

 


