
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2022

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES I
Língua Portuguesa:  Definição e aplicações: sujeito, predicado, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio,
preposição, conjunção, interjeição, pontuação, ortografia, acentuação, oração, regência, concordância, morfologia, fonologia, figuras
de linguagem, antônimo, homônimo, sinônimo, abreviações; Leitura, análise, compreensão e interpretação de textos: estrutura e
normas linguísticas; Literatura brasileira: períodos literários, características.
Matemática:  Números naturais, inteiros,  racionais e irracionais; Operações básicas:  adição, subtração, multiplicação e divisão;
Números decimais; porcentagem, razão e proporção, Sistemas de medidas: distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros
simples e composto.
Noções  de  Informática: Conceitos  e  fundamentos  básicos.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores de arquivos,  chat,  clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).  Conceitos
básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). Periféricos de
computadores.  Ambientes  operacionais:  utilização básica dos  sistemas operacionais  Windows 7  e  Windows 10.  Utilização de
ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Ofice (Word, Excel e PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016.
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. Conceitos
de tecnologias relacionadas à Internet, busca e pesquisa na Web. Navegadores de internet: Internet Explore, Mozilla Firefox, Google
Chrome. Conceitos básicos de segurança na Internet e vírus de computadores.
Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  de diversas  áreas,  tais  como:  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, considerar o período de janeiro/2020 até a
data de publicação deste Edital e fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.
Legislação: Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (Resolução 263/90, atualizada até a Resolução 577/21).

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE LEGISLATIVO 

CARGO 202: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de
palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do “que” e do “se”.
Elementos de comunicação e funções da linguagem. Domínio dos mecanismos de coesão textual:  emprego de elementos de
referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; emprego de tempos e
modos  verbais.  Domínio  dos  mecanismos  de  coerência  textual.  Reescrita  de  frases  e  parágrafos  do  texto:  significação  das
palavras; substituição de palavras ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita
de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas na oração e entre
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Função
textual dos vocábulos. Variação linguística. 
Matemática: Números  naturais,  inteiros,  racionais  e  irracionais;  Equações,  funções  e  inequações  (1º  e  2º  graus,  modular  e
exponencial);  radicais,  potenciação,  fatoração,  porcentagem,  razão  e  proporção,  conjuntos,  expressões  literais  e  algébricas,
progressão  aritmética  e  geométrica;  Sistemas  de  medidas:  distância,  peso,  tempo,  velocidade,  graus,  litros;  Juros
simples/composto.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras,
de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
História e Geografia do Brasil:  História e Geografia do Brasil: História do Brasil – Período Pré-colonia; Período Colonial;
Período Imperial; Período Republicano; Geografia do Brasil – regiões brasileiras, população do Brasil, energia e minerais,
cidadania e cultura, economia brasileira, industrialização, questões ambientais, geografia física do Brasil.
Noções  de  Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e
manipulação de arquivos. Backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e
disco de  armazenamento  HDs,  CDs e DVDs).  Periféricos  de  computadores.  Ambientes  operacionais:  utilização dos  sistemas
operacionais  Windows 7 e Windows 10.  Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre.  Utilização de ferramentas de texto,
planilha e apresentação do pacote Microsoft  Office (Word,  Excel  e  PowerPoint)  –  versões  2010,  2013 e 2016.  Utilização de
ferramentas  de  texto,  planilha  e  apresentação  do  pacote  LibreOffice  (Writer,  Calc  e  Impress)  -  versões  5  e  6.  Utilização  e
configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web,
mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet;
vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de arquivos pela internet.
Atualidades: Tópicos atuais  e  relevantes de diversas áreas,  tais  como: economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,
relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas,  considerar o
período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.
Legislação:  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988:  artigos  1º  a  88;  Lei  Orgânica  do  Município  de  Bauru;
Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação:
Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno).
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CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO:  RECEPCIONISTA  

CARGO 201: RECEPCIONISTA

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos; Registros formal e informal da linguagem;
Aspectos  linguísticos  na  construção do  texto;  Fonética:  prosódia,  ortografia;  Morfologia:  formação,  classificação  e  flexão das
palavras;  Sintaxe:  concordâncias  verbal  e  nominal,  regências  verbal  e  nominal,  colocação  pronominal,  emprego  de  nomes,
pronomes,  conjunções,  advérbios,  modos  e  tempos  verbais;  Semântica:  polissemia,  paronímia,  homonímia,  denotação  e
conotação; Textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, argumentação; Pontuação; Tipos de discurso: direto e indireto.

Matemática: Números  naturais,  inteiros,  racionais  e  irracionais;  Equações,  funções  e  inequações  (1º  e  2º  graus,  modular  e
exponencial);  radicais,  potenciação,  fatoração,  porcentagem,  razão  e  proporção,  conjuntos,  expressões  literais  e  algébricas,
progressão  aritmética  e  geométrica;  Sistemas  de  medidas:  distância,  peso,  tempo,  velocidade,  graus,  litros;  Juros
simples/composto.

História e Geografia do Brasil:  História e Geografia do Brasil: História do Brasil – Período Pré-Colonial; Período Colonial;
Período Imperial; Período Republicano; Geografia do Brasil – regiões brasileiras, população do Brasil, energia e minerais,
cidadania e cultura, economia brasileira, industrialização, questões ambientais, geografia física do Brasil.

Noções  de  Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e
manipulação de arquivos. Backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e
disco de  armazenamento  HDs,  CDs e DVDs).  Periféricos  de computadores.  Ambientes operacionais:  utilização dos sistemas
operacionais Windows 7 e Windows 10.  Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre.  Utilização de ferramentas de texto,
planilha e apresentação do pacote Microsoft  Office (Word,  Excel  e  PowerPoint)  –  versões  2010,  2013 e 2016.  Utilização de
ferramentas  de  texto,  planilha  e  apresentação  do  pacote  LibreOffice  (Writer,  Calc  e  Impress)  -  versões  5  e  6.  Utilização  e
configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web,
mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explore, Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet;
vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de arquivos pela internet.

Atualidades: Tópicos atuais  e  relevantes de diversas áreas,  tais  como: economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,
relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas,  considerar o
período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.

Legislação:  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988:  artigos  1º  a  88;  Lei  Orgânica  do  Município  de  Bauru;
Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação:
Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno).

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO: 203 VIGIA 

CARGO 203: VIGIA 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de textos de variados gêneros discursivos; Registros formal e informal da linguagem;
Aspectos linguísticos na construção do texto; Fonética: prosódia, ortografia; Morfologia: formação, classificação e flexão das palavras;
Sintaxe:  concordâncias  verbal  e  nominal,  regências  verbal  e  nominal,  colocação  pronominal,  emprego  de  nomes,  pronomes,
conjunções,  advérbios,  modos  e  tempos  verbais;  Semântica:  polissemia,  paronímia,  homonímia,  denotação  e  conotação;
Textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, argumentação; Pontuação; Tipos de discurso: direto e indireto.

Matemática: Números  naturais,  inteiros,  racionais  e  irracionais;  Equações,  funções  e  inequações  (1º  e  2º  graus,  modular  e
exponencial);  radicais,  potenciação,  fatoração,  porcentagem,  razão  e  proporção,  conjuntos,  expressões  literais  e  algébricas,
progressão aritmética e geométrica; Sistemas de medidas: distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; Juros simples/composto.

Noções  de  Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos.  Conhecimento  e  utilização  dos  principais  softwares  utilitários
(compactadores de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). Identificação e
manipulação de arquivos. Backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware (Placa-mãe, memórias, processadores (CPU) e
disco de  armazenamento  HDs,  CDs e DVDs).  Periféricos  de  computadores.  Ambientes  operacionais: utilização dos  sistemas
operacionais Windows 7 e Windows 10. 

Atualidades: Tópicos  atuais  e  relevantes  de  diversas  áreas,  tais  como:  economia,  sociedade,  educação,  tecnologia,  energia,
relações  internacionais,  desenvolvimento  sustentável,  segurança,  artes  e  literatura  e  suas  vinculações  históricas,  considerar  o
período de janeiro/2020 até a data de publicação deste Edital e fatos de esfera: municipal, estadual, nacional e internacional.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 1º a 88; Lei Orgânica do Município de Bauru; Regimento
Interno da Câmara Municipal de Bauru (podem ser obtidos por meio do site: www.bauru.sp.leg.br – menu: Legislação: Lei Orgânica
Municipal / Regimento Interno).
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