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QUADRO 1 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES) 

Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Acentuação 
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. 
Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Concordância Nominal e Verbal. Significado das 
palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise 
Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. Sintaxe do período simples e 
composto. 

INFORMÁTICA BÁSICA (05 QUESTÕES) 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e 
segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, 
Excel). Windows 8 e 10. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES) 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; 
técnicas e métodos de arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros 
informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções de 
estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas 
e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e financeira. Organismos e 
autarquias públicas. Noções de Administração Pública. Noções sobre funcionamento dos bancos e 
cartórios. Gestão da qualidade: análise de melhoria de processos. Gerenciamento e gestão de equipes. 
Elaboração e manutenção de banco de dados. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de 
equipamentos de escritório. Qualidade no atendimento ao público interno e externo. Comunicação 
telefônica. Meios de Comunicação. Correspondência empresarial e oficial. Formas de tratamento. 
Abreviações. Documentos. Agenda. 
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QUADRO 2 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA –  

PARA O CARGO AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

Compreensão e interpretação de textos literários e não literários/ significado contextual de palavras e 
expressões. Níveis de linguagem. Figuras de linguagem. Princípios de coesão e coerência textuais. Tipos 
de discurso. Funções da linguagem. Estrutura e formação de palavras. Pontuação. Regência verbal e 
nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação pronominal. Uso de crase. Análise Sintática: -
Introdução à sintaxe. Termos integrantes e acessórios da oração. Classificação das orações 
coordenadas e subordinadas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (30 QUESTÕES) 

CARGO: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: O Conselho Federal de Educação Física, O 
Conselho Regional de Educação Física e as atividades do Profissional em Educação Física. Noções de 
Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e 
externo da Administração Pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do 
administrador público. Administração Indireta: conceito. Autarquias, empresas públicas, fundações 
públicas e sociedades de economia mista. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, 
elementos, atributos, espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato 
administrativo punitivo. Multas. Ato Administrativo: anulação e revogação. Qualidade em prestação de 
serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; normalização técnica e qualidade; 
comunicação e relações públicas. Rotina da área administrativa. Supervisão. Comunicação e 
Negociação. Níveis e Habilidades da Equipe. Autoridade, Delegação e Descentralização. Motivação. 
Organização e gerenciamento de reuniões. Gerenciamento e liderança de equipes. Elaboração de 
parecer técnico. Montagem e controle de Processos. Implantação de sistemas. Sigilo profissional. 
Processo de planejamento: definição, atitudes em relação ao planejamento. Gestão da qualidade: 
análise de melhoria de processos. Abordagem sistêmica. Ética e responsabilidade social. Atendimento 
ao público. Acompanhamento e execução das atividades relacionadas à gestão de recursos materiais, 
financeiros, humanos e tecnológicos pertinentes ao seu campo de atuação. Correspondência 
empresarial e oficial. Comunicação telefônica. Uso de equipamentos de escritório. Conhecimento de 
organização, redação, elaboração de relatórios e registros. Rotinas de pessoal. Arquivo e sua 
documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento; modelos de arquivos 
e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 
Lei Federal 9.784/99. Lei Federal 8.429/92. Decreto Lei 3.688/41. Noções de Direito Penal – Parte 
Geral: Titulo I e Título II; Parte Especial: Título I e Capítulo V. 

 


