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LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, disserta-
tivo, e de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de 
opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões 
de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma in-
formação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacio-
nar uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a perti-
nência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender 
de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central de um texto; estabe-
lecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou ex-
pressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com 
informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informa-
ções constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou 
de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de Produção Textual.  ........... 1 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua.  
As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos:  
Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia.  .............................................. 38 
Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica.  ......................................... 44 
Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: 
derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais, emprego.  ........................................................................................................................ 49 
Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordân-
cia verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesócli-
se, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo).  ................................................................ 67 
Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação.  ............... 47 
Figuras de linguagem.  ................................................................................................................. 77 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. ............................................................................. 45 
 
 
 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  
Operações com conjuntos. Médias (aritmética e ponderada).  ........................................................ 1 
Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. .......  32 
Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequencias (com núme-
ros, com figuras, de palavras).  ....................................................................................................... 1 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Tautologia. Tabe-
las-verdade. Proposições simples e compostas. Conectivos lógicos. Simplificação. Estruturas lógi-
cas, Implicação, causalidade e equivalência lógica, Lógica de argumentação, Diagramas lógicos, 
Raciocínio Sequencial. Princípios de contagem e probabilidade.  ................................................. 39 
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CONHECIMENTO DOS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO  
1. Conceito de administração pública.  ............................................................................................ 1 
2. Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência.  ............................................................................................................................... 2 
3. A probidade na administração pública.  .................................................................................... 10 
4. Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa.  ................................................. 10 
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6. Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal (Lei Municipal nº 
3.177, de 23 de dezembro de 2003).  ........................................................................................... 12 
7. Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros (Lei Municipal nº 3.175/2003). ...  17 
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10. Regimento interno da Guarda Municipal Decreto Municipal nº 2.007/2003 ........................... , 44 
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13. Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965, regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade: Art. 1º ao 6º.  . 62 
Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, define os crimes de tortura e dá outras providências,  ......... 64 
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