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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo legislações complementares, súmulas, jurisprudências
e/ou orientações jurisprudenciais (OJ), até a data da publicação deste Edital.
Cargo de Nível Fundamental (Motorista)
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa
Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; Concordância verbal e
nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua
portuguesa na modalidade escrita.
Matemática
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa,
volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Legislação
Regimento Interno da Câmara Municipal de Arantina-MG; Lei Orgânica do Município de Arantina-MG.
Conhecimentos Específicos – Motorista
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros
Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre
condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
Cargos de Nível Médio (Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Secretaria e Técnico em Contabilidade)
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa (comum a todos os cargos de Nível Médio)
Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e
acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos
de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e
transformação de estruturas.
Matemática (comum a todos os cargos de Nível Médio)
Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta.
Unidades de medida: distância, massa e tempo. Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro
grau. Porcentagem e proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões
aritmética e geométrica. Juros. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e
área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Medidas de comprimento, área, volume. Princípios
de contagem e noção de probabilidade.
Legislação (comum a todos os cargos de Nível Médio)
Regimento Interno da Câmara Municipal de Arantina-MG; Lei Orgânica do Município de Arantina-MG.
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Noções de Informática (apenas para os cargos de Auxiliar de Secretaria e Técnico em Contabilidade)
Microinformática, Hardware e Software: conceitos, características, modalidades de processamento, hardware,
componentes e funções, periféricos e dispositivos de entrada e saída de dados, de armazenamento e ópticos,
memórias, impressoras, mídias, barramentos, conectores, equipamentos. Proteção e segurança de equipamentos.
Software básico e Software aplicativo, principais sistemas operacionais de mercado no Brasil (ambientes Linux e
Windows 8/8.1/10 BR): conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. Organização e
gerenciamento de arquivos e pastas. Aplicativos do pacote MSOffice 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel,
PowerPoint, Access) e suíte Libre Office versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress, Base), em português conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos dos softwares. Redes de Computadores,
Web e Internet: conceitos, características, comunicação de dados, sinais analógico e serial, transmissão serial e
paralela, half-duplex e full-duplex, meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet e ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas
e wireless, máscaras de rede. Notação CIDR, Utilitários. Gerenciamento e manutenção de rede. Web: conceitos
básicos e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet; navegação, correio eletrônico,
grupos de discussão, busca e pesquisa, características, acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet, Intranet e
Extranet, browsers Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome (versões atuais em português). Correio Eletrônico:
Webmail e Mozilla Thunderbird. Redes Sociais. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Computação na nuvem
(cloud computing). Segurança: conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus, sistemas de
backup, criptografia, assinatura digital e autenticação. características, segurança de equipamentos, de sistemas de
informação, em redes e na internet. Vírus. Pragas virtuais. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. Aplicativos para
segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). Gestão e
Tecnologia da Informação e do conhecimento: conceitos básicos de dados, informação, conhecimento, sistemas de
informação, Datawarehouse, Datamining, extração de conhecimento utilizando análise de base de dados.
Conhecimentos Gerais/Atualidades (apenas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais)
Tópicos Relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia. Suas interrelações e suas
vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município,
do estado e do país. Informações sobre a Geografia e a História do município.
Conhecimentos Específicos – Técnico em Contabilidade
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Patrimônio: componentes, equação elementar do patrimônio,
situação líquida, representação gráfica. Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e
mistos. Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. Plano de contas: conceitos, elenco de
contas, função e funcionamento das contas. Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais,
fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos. Contabilização de operações contábeis
diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas
e provisões, depreciações e baixa de bens. Análise e conciliações contábeis: conceitos, composição de contas,
análise de contas, conciliação bancária. Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração.
Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo,
composição. Noções de matemática financeira. Noções de finanças. Conceitos básicos de orçamento. Aspectos
introdutórios dos princípios de tributos e seus impactos nas operações das empresas..

– 30 –

