ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos: operações, número de elementos de um conjunto, subconjunto, conjunto vazio, conjunto das
partes, complementar de um conjunto, conjuntos numéricos e intervalos.
2. Determinantes.
3. Exponencial: propriedades, função e equação.
4. Função de 1º grau: raiz, coeficiente angular, equação e gráfico.
5. Função de 2º grau: raízes, concavidade, discriminante, equação, vértice e gráfico.
6. Função: definição; classificação quanto injetora, sobrejetora e bijetora; composta; e inversa.
7. Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
8. Geometria plana: Teorema de Pitágoras; área e propriedades das figuras planas: quadriláteros, triângulo e
circunferência.
9. Logaritmos: propriedades, função e equação.
10.Matemática Financeira: porcentagem; juros simples e compostos; montante; e equivalência de taxas e de
capitais.
11.Matrizes.
12.Potenciação e radiciação.
13.Probabilidade e análise combinatória.
14.Razão e proporção.
15.Resolução de situações-problema.
16.Sequência e Progressões aritmética e geométrica.
17.Sistema de equações lineares.
18.Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e volume.
19.Trigonometria: seno, cosseno e tangente; teorema fundamental da Trigonometria; equações, transformações
e identidades trigonométricas.
LÍNGUA PORTUGUESA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compreensão e interpretação de textos
Variação linguística; gêneros de texto;
Estilística: Figuras de linguagem;
Coerência e coesão textuais;
Semântica: Sinônimos; Antônimos; Homônimos; Parônimos;
Ortografia oficial; acentuação gráfica;
Ortografia: Dificuldades ortográficas; Emprego do “s, z, g, j, ss, ç, x, ch”;
Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos;
Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio;
Interjeição; Verbo-flexão;
10.Substantivo: classificação, flexão, emprego;
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11.Adjetivo: classificação, flexão, emprego;
12.Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento;
13.Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos verbais,
vozes;
14.Advérbio: classificação e emprego
15.Coordenação e subordinação;
16.Concordância verbal e nominal;
17.Sujeito: classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo – nominal;
18.Regência verbal e nominal;
19.Emprego do sinal indicativo da crase;
20.Adjuntos adnominais e adverbiais;
21.Pontuação.

INFORMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informática em Geral: conceitos.
Periféricos de um Computador.
Hardware.
Software.
Utilização do Sistema Operacional Windows 7.
Configurações Básicas do Windows 7.
Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad).
Instalação, configuração e utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e
Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000).
9. Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (a partir da versão Adobe Reader 7.0).
10.Configuração de Impressoras.
11.Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0).
12.Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
1. Regimento Interno da Câmara Municipal com atualizações / alterações oriundas das emendas.
Vide – Fonte: http://www.camarataruma.sp.gov.br
Teor disponível para download na área do Concurso Público em www.igdrh.org.br

Página 2 de 2

