
  

ANEXO V 

 

FUNDAÇÃO I NTEGRADA MUNI CI PAL DE ENSI NO SUPERI OR  

- FI MES - 

CONCURS O PÚBLI CO MUNI CI PAL PARA ÁREA ADMI NISTRATI VA,   

 

EDI TAL Nº 001/ 2014 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTI CO 

 

 

CARGOS: Agente de Atendi ment o e Agente de Servi ço Ad mi nistrati vo 

Ti po 
Cont eúdo Progra máti co 

 

N° de 

Quest ões 

Val or de 

cada 

Quest ão 

Val or 

da 

Pr ova 

Prova Objeti va – 

Conheci ment os 

Gerais 

Co mu m aos 

cargos: - Agente 

de Atendi ment o; 

- Agente de 

Servi ço 

Ad mi nistrati vo 

Lí ngua  Port uguesa:  Literatura:  –  Qui nhentis mo; 

–  Barroco;  –  Ar cadis mo;  –  Ro mantis mo;  – 

Moder nis mo.  Gra máti ca – Text o e  i nt erpret ação; 

–  Fonética -  fal a -  lí ngua;  -  Ort ografia;  – 

Acent uação gráfica;  – Ter mos:  i nt egrant es, 

acessóri os,  essenci ais;  –  Col ocação Pr ono mi nal;  – 

Concordânci a:  verbal  e  no mi nal;  –  Regênci a: 

verbal  e  no mi nal;  –  Uso do hífen;  –  Ver bos 

irregul ares. 

30 1 30 

 Mat e mática:  -  Est udo de Funções:  - 

Função do 1º Grau;  -  Função do 2º  Gr au;  -  Função 

Exponenci al;  -  Função Logarit mo;  - 

Tri gono metria;  -  Geomet ria Espaci al;  - 

Pr obabili dades; - Geo metria Analítica;  

 Raci ocí ni o Lógi co:  -  As  quest ões  t erão 

por  obj eti vo t estar  as  habilidades  de  raci ocí ni o, 

envol vendo el aboração de  argument os,  avaliações 

de  argu ment ações  e  f or mul ação ou avaliação de 

pl anos de ação.  

 Conheci ment os  e m I nfor mática:  Mi crosoft 

Wor d:  edi ção e  f or mat ação de  t ext os,  cabeçal hos, 

parágrafos,  f ont es,  i mpressão,  ort ografia e 

gra mática.  Mi crosoft  Excel:  conceitos  de  cél ul as, 

linhas,  col unas  e  f ór mulas,  Wi ndows:  pastas, 

diret óri os  e  subdiret óri os,  arqui vos  e  at al hos,  área 

de  trabal ho,  área de  t ransferênci a.  Navegação na 

internet, i mpressão de páginas, arqui vos 



  

Di scursi va (1ª 

fase) 

 Conheci ment os  na  área de  at endi ment o ao 

público i nterno e ext erno 
10 3 30 

TOTAL DA PROVA 60 

  

Prova Prática de 

Infor máti ca (2ª 

fase) 

Confecção de Document os Ofi ci ais; Acesso à Internet; Acesso a 

e_ mails; Gravação de Docu ment os.  
10 

 


