CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;
argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.
Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou
parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.
Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos
verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18.
Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
Matemática: Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas);
Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples.
Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2° grau: resolução e problemas;
Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas.
Raciocínio Lógico: Lógica Formal; Lógica de Argumentação; Lógica Quantitativa; Diagramas Lógicos; Sequências e Séries. Teoria dos
Conjuntos. Análise Combinatória. Probabilidade. Funções. Álgebra linear: matrizes; determinantes e sistemas lineares. Trigonometria. Razão
e proporção; divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e
software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e
pesquisa na Web.
Atualidades: Questões atuais em economia, política, sociedade, meio-ambiente, ciência e tecnologia no Brasil e no mundo.
Legislação Específica: Lei Orgânica do Município. Regimento Interno da Câmara (Resolução 597/10) , Constituição Federal (Artigos 1° a
31, 37 a 41 e 59 a 69); Estatuto do Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul ( Lei Complementar n° 207/10 – Artigos 1° a 179);
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