CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2018 – ANEXO IV
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não
excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo.

CARGOS
 Auxiliar de Serviços Gerais
 Motorista
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que circulam
normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e contexto. Interpretar
recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, artigos,
concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, j e g, c e sc.
Acentuação gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de palavras de uso
frequente, distinguir as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal gráfico. Partição
silábica: noções elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. Noções de flexões de
nomes e de verbos. 4. Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação e seus efeitos
comunicativos.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada*. Edição atual. São Paulo: Moderna, 2001. CEGALLA,
Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa*. 30 ed. São Paulo: Nacional, 1998.
PROCÓPIO, Mércia Maria Silva; PASSOS, Jane Maria Araújo. Letra, Palavra e Texto – Língua Portuguesa e
Projetos. V. 3 e 4. São Paulo: Scipione, 2003. CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antonio. Análise,
Linguagem e Pensamento – alp 4. São Paulo: FTD, 1991.
* Obs.: Uma dessas ou qualquer outra Gramática da Língua Portuguesa usada nas escolas.
MATEMÁTICA
1. Sistema de Numeração Decimal: Leitura e escrita de números. Valor posicional. Números pares e números
ímpares. Antecessor e sucessor. Números ordinais. Ordem crescente e ordem decrescente. 2. Números
Naturais: Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades das operações. Situaçõesproblema envolvendo as operações. 3. Frações e Números Decimais: Representação. Equivalência.
Comparação. Simplificação. Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema monetário. 4.
Medidas: de tempo, de comprimento, de área e de massa. 5. Geometria: Formas Geométricas Planas.
Triângulos, quadriláteros, círculos e discos. Construção de Figuras Espaciais: poliedros, prismas, pirâmides,
cilindros, cones, esferas e bolas. Perímetro e área.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
Livros didáticos de Matemática para as 4 primeiras séries do Ensino Fundamental.

CARGOS
 Recepcionista
 Técnico de Apoio

Legislativo

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio Completo
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, 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 informação do texto com outras
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da
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estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, 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 informações constantes do texto com
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e
pressuposições. Habilidade de produção textual. 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. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica;
correção ortográfica. 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. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas;
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise,
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo:
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau).
MATEMÁTICA
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor
comum (entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos:
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos;
Propriedades dessas operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos;
Sistemas de medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e
composta; Percentagem; Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio,
imagem direta de funções; Gráficos de relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes,
decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. Funções afins, lineares e quadráticas – propriedades, raízes,
gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança
de base; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções
trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8.
Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades;
Progressões geométricas: termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9.
Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com
repetições; Binômio de Newton; Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com
matrizes: adição, subtração e multiplicação; Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes;
Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos.
Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e
discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial:
retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos;
Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes;
Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância
entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); Retas paralelas e
perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e
círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações com números complexos:
adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos; Adição e multiplicação de
polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre coeficientes e raízes. Raízes
reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16. Estatística básica: conceito,
coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), moda e
mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; Probabilidades.
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1995. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. V. 1,
2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do Ensino Fundamental e Médio.

CARGOS


Técnico em Contabilidade

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio/Técnico (Conforme consta do Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, 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 informação do texto com outras
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência 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; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, 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 informações constantes do texto com
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e
pressuposições. Habilidade de produção textual. 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. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica;
correção ortográfica. 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. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas;
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise,
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo:
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TÉCNICO CONTÁBIL)
1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de
lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das
variações patrimoniais. 2. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo
orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração
contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6.
Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Patrimônio
Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas
e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e
especificação de recursos. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal. 11. Prestação e tomada de contas. 11. Normas
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Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
AGUILAR, A. M. et al. Planejamento governamental de municípios: plano plurianual, Lei de diretrizes
orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. AMORIM, F. A. et al. Lei de
responsabilidade fiscal para os municípios: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANDRADE,
N. A. Contabilidade pública na gestão municipal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANGÉLICO, J. Contabilidade
pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1994.
CRUZ, Flávio et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas,
2006. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.
PISCITELLI, R. B. et al. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública. 10. ed. São
Paulo: Atlas, 2009. SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 2004. SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 2003. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. (http://www.cfc.org.br). Lei
Complementar n.º 101/2000 (atualizada). Lei n.º 4.320/64 (atualizada). Lei nº 8.666/93 e suas alterações
(atualizada).

Monte Azul – MG, 05 de outubro de 2018.

Marcílio Soares de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul
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