
PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU MANOS 
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS 

EDITAL Nº. 002/2012 
 
 
 
 

MANUAL DO CANDIDATO  
 
 

CARGOS: 
 
 

• AGENTE ADMINISTRATIVO   
 

• AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

• MOTORISTA 
 

 
 
 
 



PREFEITURA DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU MANOS 
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
CONCURSO  PÚBLICO - EDITAL Nº. 002/2012 

MANUAL DO CANDIDATO 
 

Prezado Candidato, 
Este manual não substitui o Edital, traz apenas as informações mais importantes a respeito deste 
Concurso Público. Ao fazer sua inscrição você estará concordando com as normas e condições 
estabelecidas no Edital. Por este motivo, recomendamos a leitura completa do mesmo, para que você tenha 
uma tranquila participação neste Certame. 

Boa Sorte! 
 

CARGOS, VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕE S, CARGA 
HORÁRIA E VENCIMENTOS 

Cargos 
Nº de 
Vagas Requisitos Descrição Sumária 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Fevereiro/2012 

Agente 
Administrativo 

53 
  03* 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Executa atividades de 
registro e controle de 
recursos materiais, 

humanos e financeiros; de 
recepção, informação e 
atendimento ao público; 

de levantamento de dados 
e informações; de 

protocolo e organização 
de arquivos e 

almoxarifado; de digitação 
e operação de 
equipamentos 

audiovisuais e eletrônicos 
e de informática para 

atendimento das 
necessidades do serviço. 

30 horas 
 
 

R$ 662,87 + 
Benefícios** 

Agente de 
Apoio 

Administrativo 

57 
  03* 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 
(6ª ano do 

Ensino 
Fundamental 

ou 
equivalente) 

 

Executa atividades de 
manutenção e limpeza em 

geral dos ambientes de 
trabalho, mobiliário e 

equipamentos; de preparo 
de alimentação, merenda e 

lanches; de 
armazenamento e de 

higienização de gêneros 
alimentícios, de utensílios, 
de roupas de cama, mesa, 

banho e vestuário; de 
jardinagem e outros 

serviços auxiliares braçais 
e manuais de apoio 

administrativo. 

30 horas 
 
 

R$ 623,00 + 
Benefícios** 



 

Cargos 
Nº de 
Vagas Requisitos Descrição Sumária 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Fevereiro/2012 

Motorista 
40 

  02* 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
CNH 

Categoria “D” 

Dirigem veículos 
automotores, 

transportando pessoas, 
materiais e/ou 

equipamentos para atender 
às necessidades dos 
serviços públicos 

municipais. 

40 horas 
R$ 764,37 + 

Benefícios *** 

 
*  Vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência, conforme Anexo III e IV do Edital. 
 
** Além do vencimento, os servidores ocupantes dos cargos de Agente Administrativo e Agente 
de Apoio Administrativo regidos pela Lei nº 9.129/11, poderão perceber Adicional de Incentivo à 
Profissionalização, concedido após o Estágio Probatório, nos termos do art. 84 da Lei Complementar 
nº 011/92 ou Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento, quando posicionado no último 
nível da carreira, conforme art. 23 da Lei nº 9.129/11, desde que atendidos os requisitos legais. 
 
NOTA: A partir de 01/05/12 o vencimento do cargo de Agente Administrativo passará a ser de R$ 
697,76 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), conforme previsto no art. 37 da Lei 
nº 9.129/2011. 
 
*** Além do vencimento, os servidores ocupantes do cargo de Motorista, regido pela Lei nº 
8.623/08, poderão perceber Adicional de Incentivo à Profissionalização, concedido após o Estágio 
Probatório, conforme art. 84 da Lei Complementar nº 011/92, desde que atendidos os requisitos legais 
e Adicional de Incentivo Funcional de 60 % (sessenta por cento) sobre o vencimento base, conforme 
artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 202/09 e art. 9º da Lei Complementar nº 223/11. 
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
DIVULGAÇÃO 

• Os avisos relativos ao Concurso Público serão divulgados no site 
www.concursos.goiania.go.gov.br, pelos telefones 08006460156 e 35244028 ou através de um 
jornal de circulação local. Também estarão disponíveis na sede da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos – SMARH, Avenida do Cerrado, nº 999, Bloco C, Park 
Lozandes, Paço Municipal, Goiânia-GO. 

• Além do site citado no item anterior, o Edital e seus Anexos, inclusive os Conteúdos 
Programáticos, estarão disponíveis também no site www.cs.ufg.br. 

• Todos os atos oficiais relativos a este Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do 
Município.   

• No Cronograma do Concurso constam todas as datas relativas ao Certame.    
                                                                                      

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
• Após a inscrição, os dados cadastrais do candidato serão disponibilizados para consulta, 

conferência e acompanhamento, no site www.concursos.goiania.go.gov.br, opção 
Acompanhamento da Inscrição. 

• A inscrição só será confirmada mediante informação da rede bancária que leva em média 05 



(cinco) dias úteis, para enviar o arquivo retorno sobre o pagamento da inscrição. 
 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NEST E 
CONCURSO PÚBLICO, para inscrição e acesso aos locais de prova, os documentos de 
identificação expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia 
Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, bem como o 
passaporte e as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são 
considerados documentos de identidade, os quais deverão conter, em local apropriado e com 
visibilidade, impressão digital, de forma a permitir a comparação da IMPRESSÃO DIGITAL. 

 
CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

• Os candidatos portadores de deficiência que pretendem concorrer às vagas reservadas e/ou que 
necessitem de condições especiais para a realização das provas, deverão observar as 
orientações dos Capítulos 03, 08 e Anexos III e IV do Edital. 

 
PROVAS 

CARGOS ETAPAS TIPOS DE PROVAS DATAS 
PREVISTAS 

Agente 
Administrativo 

Etapa Única Prova Objetiva 20/05/2012 

1ª Etapa Prova Objetiva 20/05/2012 Agente de Apoio 
Administrativo 2ª Etapa Prova de Capacidade Física 16 a 18/06/2012 

        Motorista Etapa Única Prova Objetiva 20/05/2012 
 
 

1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA 
ETAPA ÚNICA PARA OS CARGOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO  E MOTORISTA 

1ª ETAPA PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRA TIVO 
 

• É obrigação do candidato imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI, onde 
constará a data, horário e local da prova. O Cartão estará disponível no site 
www.concursos.goiania.go.gov.br, a partir do 4º (quarto) dia antes da data de sua realização. 

• No dia da Prova Objetiva o candidato deverá levar o original de um dos Documentos de 
Identificação citados no item 4.1 do Edital (obrigatório), o Cartão de Confirmação de Inscrição 
- CCI , caneta esferográfica de tinta cor preta, fabricada em material transparente e chegar com 
60 (sessenta) minutos de antecedência. 

• Esta Prova terá a duração de 04 (quatro) horas e valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
• Cada questão da Prova Objetiva constará de 04 (quatro) alternativas de resposta, com uma 

única opção correta. 
• Esta prova será composta de questões de múltipla escolha distribuídas, conforme a seguir: 

 

Cargo Disciplinas 
Número de 

questões 
Valor de 

cada Questão 
Valor da 

Prova 

Nota Mínima 
no Total da 

Prova 
Língua Portuguesa 10 

Informática 10 Agente 
Administrativo Conhecimentos na 

Área de Atuação 
20 

2,5 100 50 



 

Cargo Disciplinas 
Número de 

questões 
Valor de cada 

Questão 
Valor da 

Prova 

Nota Mínima 
no Total da 

Prova 
Língua Portuguesa 10 

Motorista Conhecimentos na 
Área de Atuação 

30 
2,5 100 50 

 

Cargo Disciplinas 
Número de 

questões 

Valor de 
cada 

Questão 

Valor da 
Prova 

Nota Mínima 
no Total da 

Prova 
Língua Portuguesa 20 Agente de Apoio 

Administrativo Matemática 20 
2,5 100 50 

 
Serão classificados na Prova Objetiva os candidatos:  
Ao cargo de Agente Administrativo que: 
a) obtiverem nota igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos na disciplina de Conhecimentos na 
Área de Atuação; 
b) não obtiverem nota 0 (zero) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Informática; e 
c) obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos no total da Prova. 
Ao cargo de Motorista que: 
a) obtiverem nota igual ou superior a 37,5 (trinta e sete e meio) pontos na disciplina de 
Conhecimentos na Área de Atuação;  
b) não obtiverem nota 0 (zero) na disciplina de Língua Portuguesa; e 
c) obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos no total da Prova. 
Ao cargo de Agente de Apoio Administrativo que: 
a) não obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas; e  
b) obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos no total da Prova. 
 

• O resultado da Prova Objetiva, conforme o cargo,  constará dos candidatos que atenderem os 
critérios descritos acima. Os demais estarão eliminados do Concurso Público. 

• SERÃO CONVOCADOS PARA 2ª ETAPA – PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA, 
OS CANDIDATOS AO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADIMINIST RATIVO 
QUE ESTIVEREM CLASSIFICADOS EM ORDEM DECRESCENTE DA  
PONTUAÇÃO OBTIDA NA PROVA OBJETIVA ATÉ A 1.710ª (MI LÉSIMA 
SETINGENTÉSIMA DÉCIMA) POSIÇÃO DA LISTAGEM GERAL, E  A 90ª 
(NONAGÉSIMA) POSIÇÃO DA LISTAGEM DOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA.  
Na ocorrência de empate no último lugar, todos os candidatos que obtiveram a mesma nota 
serão convocados para 2ª Etapa – Prova de Capacidade Física, ainda que seja ultrapassado o 
limite estabelecido. Os demais candidatos estarão eliminados do Concurso Público. 
 

 
2ª ETAPA – PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

2ª ETAPA PARA O CARGO AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIV O 
 

• É obrigação do candidato imprimir seu Comunicado de Convocação para a Prova de 
Capacidade Física, onde constará a data, horário e local da prova. O Cartão estará disponível 
no site www.concursos.goiania.go.gov.br a partir do 4º (quarto) dia antes da data de sua 
realização. 



• No dia da Prova o candidato deverá levar o original de um dos Documentos de Identificação 
citados no item 4.1 do Edital (obrigatório), o Comunicado de Convocação para a Prova de 
Capacidade Física, o Atestado Médico (Anexo VII) e chegar com 60 (sessenta) minutos de 
antecedência.  

• O candidato deverá entregar no dia da realização da prova, Atestado Médico (Anexo 
VII) informando claramente que está apto a esforço físico para se submeter a todos os 
testes exigidos na mesma. 

• Somente será aceito o Atestado Médico emitido com data de até 30 (trinta) dias anteriores à 
realização da Prova, constando: 
a) nome completo do candidato (legível); 
b) assinatura do médico responsável; 
c) número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina - CRM; 
d) data de emissão do Atestado. 

• O Atestado Médico será analisado, no momento da prova, por um médico designado pelo 
Centro de Seleção da UFG, que avaliará, mediante as informações nele contidas, se o 
candidato dispõe de condições para realizar a prova. Ocasião em que o Atestado será retido, 
passando a integrar o arquivo do Concurso Público. 

• Caso compareça na prova sem o Atestado Médico ou, nele constem restrições médicas para o 
esforço físico exigido durante a execução da mesma, o candidato ficará impedido de realizar a 
prova sendo eliminado do Concurso Público. 

• Recomenda-se que para realização desta prova, o candidato tenha feito sua última refeição 
com uma antecedência mínima de 02 (duas) horas e compareça ao local usando tênis e roupas 
confortáveis para executar os testes. 

• O candidato será avaliado por uma Banca Examinadora nos testes especificados a seguir:  
 

PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

DESEMPENHO MÍNIMO 
TESTES TEMPO MÁXIMO 

MASCULINO FEMININO TENTATIVAS 
Flexão de Braços 1 min 10 repetições 10 repetições 02 (duas) 

Abdominal 1 min 20 repetições 10 repetições 02 (duas) 
Corrida 12 min 2.000m 1.600m 01 (uma) 

 
FLEXÃO DE BRAÇOS (1 MINUTO) 

 
 Sexo Masculino 
a) posição inicial: o candidato deverá, apoiando-se com as mãos e pés no solo, se posicionar em 
decúbito frontal, pernas unidas e estendidas, braços e mãos na altura dos ombros;  
b) execução: ao comando “\já\”, o candidato flexionará os braços com o tronco estendido até que o 
peito atinja aproximadamente a distância de 10 (dez) centímetros do solo, sem, no entanto tocá-lo, 
mantendo o alinhamento da cabeça, coluna e pernas e, em seguida, voltará à posição inicial, 
completando uma repetição;  
c) Mede-se o número de repetições corretas executadas em 01 (um) minuto; 
d) Os movimentos incompletos não serão contabilizados.  
 
 Sexo Feminino: 
a) posição inicial: a candidata deverá se posicionar em seis apoios (mãos, joelhos e pés no solo), 
centro de gravidade projetado a frente com peso do tronco incidindo sobre os braços estendidos;  
b) execução: ao comando “\já\”, a candidata flexionará os braços com o tronco estendido até que o 
peito atinja aproximadamente a distância de 10 (dez) centímetros do solo, sem, no entanto tocá-lo, 



mantendo os joelhos apoiados ao solo, braços e mãos na altura dos ombros e, em seguida, voltará à 
posição inicial, completando uma repetição; 
c) Mede-se o número de repetições corretas executadas em 01 (um) minuto; 
d) Os movimentos incompletos não serão contabilizados.  
 

ABDOMINAL – REMADOR (1 MINUTO) 
 
 Sexo Masculino / Feminino: 
a) posição inicial: candidato na posição deitada em decúbito dorsal, com as pernas unidas e 
estendidas e braços estendidos atrás da cabeça, tocando o solo;  
b) execução: ao comando “\já\”, o candidato flexionará simultaneamente o tronco e membros 
inferiores na altura do quadril, lançando os braços à frente de modo que a sola dos pés se apoie 
totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em seguida, voltará à 
posição inicial (decúbito dorsal), completando uma repetição.  
c) Mede-se o número de repetições corretas executadas em 01 (um) minuto.  
d) Os movimentos incompletos não serão contabilizados.  
 

CORRIDA (12 MINUTOS) 
 
 Sexo Masculino / Feminino: 
a) o candidato deverá percorrer a distância mínima exigida no tempo máximo de 12 minutos;  
b) o candidato durante o teste, poderá deslocar-se em qualquer ritmo correndo ou caminhando, 
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;  
c) O início e o término da prova se farão com um silvo longo de apito, quando o cronômetro será 
acionado/ interrompido;  
d) Não será permitido ao candidato depois de iniciado o teste, abandonar o circuito antes da liberação 
do examinador e dar ou receber qualquer tipo de ajuda física;  
e) Ao sinal de término da prova, o candidato deverá interromper a trajetória da corrida e permanecer 
no local onde parou, até a liberação por parte do examinador, evitando ultrapassar a linha de chegada 
ou abandonar a pista. A não obediência a esta orientação acarretará na eliminação do candidato do 
certame.  

• Durante a execução da prova, será eliminado o candidato que sair da pista de corrida, antes do 
término de sua realização. 

• O resultado de cada teste será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do 
candidato. 

• A Prova de Capacidade Física dada a característica de que se reveste não terá nota 
classificatória, mas apenas a menção APTO ou INAPTO.  

• O candidato para ser considerado APTO na Prova de Capacidade Física deverá obter, nos 
tempos e nas tentativas, o índice mínimo exigido para cada teste conforme tabela constante no 
subitem 9.2.7 do Edital.  

• O candidato que não obtiver o índice mínimo em qualquer um dos testes ou não executar 
qualquer um deles de acordo com o especificado no Edital, ficará impedido de realizar os 
testes subsequentes sendo automaticamente eliminado do Concurso Público. 

• O candidato considerado INAPTO tomará ciência de sua eliminação do Concurso Público 
logo após a finalização de qualquer um dos testes. 

• O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada, para execução da prova, 
estará automaticamente eliminado do Concurso Público.  

• O candidato que vier acidentar-se, em qualquer um dos testes da Prova de Capacidade Física, 
ficando impossibilitado de prosseguir na mesma, estará eliminado do Concurso Público, não 
cabendo nenhum recurso contra esta decisão.  

• Tendo em vista a diferença temporal entre a emissão do Atestado Médico e a realização desta 



Prova, não caberá a Centro de Seleção da UFG e à Prefeitura de Goiânia nenhuma 
responsabilidade com o que possa acontecer ao candidato durante a realização da mesma.  

• O resultado da Prova de Capacidade Física constará dos candidatos considerados aptos.  
 
 
RESULTADO FINAL 

• De acordo com os critérios de classificação e desempate especificados no Edital, o resultado 
final do Concurso Público, para os candidatos aos cargos descritos abaixo, constará:  

a) dos candidatos ao cargo de Agente de Apoio Administrativo classificados na Prova 
Objetiva até o limite estabelecido no subitem 9.1.13 do Edital e considerados aptos na 
2ª Etapa – Prova de Capacidade Física; 

b) dos candidatos aos cargos de  Agente Administrativo e Motorista classificadas na 
Prova Objetiva e posicionados até 20 (vinte) vezes o número de vagas. 
Na ocorrência de empate no último lugar, todos os candidatos que obtiveram a mesma 
nota estarão aprovados no Concurso Público, ainda que seja ultrapassado o limite 
estabelecido. Os demais estarão eliminados do Certame. 

 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:  
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Interpretação de textos do discurso jornalístico: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, 
crônica, charge, tirinha, propaganda. 
2. Sinônimos e antônimos. 
3. Sentido próprio e figurado das palavras. 
4. Ortografia oficial. 
5. Acentuação gráfica. 
6. Pontuação. 
7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, preposições e conjunções. 
8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 
9. Concordância verbal e nominal. 
10. Variação lingüística. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
CEREJA, W. , e COCHAR, T. Gramática – texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 2009. 
 
SOARES, M. Português: uma proposta para o Letramento. São Paulo: Moderna, 2002. 6º ao 
9º ano. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
1. Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows. 
2. Conhecimentos básicos de aplicativos para edição de textos e planilha eletrônica utilizando 
software(s) livre. 



3. Conhecimentos básicos de aplicativos para edição de textos e planilha eletrônica utilizando 
software(s) comercial (is). 
4. Navegadores de Internet e aplicações. 
5. Hardware e periféricos. 
 
 
Sugestões bibliográficas 
 
BROFFICE.ORG. Sítio oficial do BrOffice.org. Disponível em: http://www.broffice.org/. 
Acessado em: 28 set. 2010. 
 
CAPRON, H. L.; JOHSON J. A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007. 
 
COOPER, Brian. Como pesquisar na internet. Col. Sucesso Profissional Informática. Editora 
Publifolha. 
 
COX, Joyce; PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo. Editora 
Artmed. 
 
FILHO, Ozeas Vieira Santana. Introdução à Internet. São Paulo: Editora SENAC. 
 
FRYE Curtis. Microsoft Office Excel 2007 - Passo a Passo. Editora Bookman. 
 
GOOGLE CHROME. Sítio oficial do Google Chrome. Disponível em: 
http://www.google.com/chrome. Acessado em: 28 set. 2010. 
 
MANZANO, Andre Luiz N. G.; TAKA, Carlos Eduardo M. Estudo dirigido de Microsoft 
Office Word 2003 - Avançado. Editora Erica, 2004. 
 
MANZANO, Jose Augusto N. G. Broffice.org 2.0. Guia prático de aplicação. Editora Erica. 
 
______. OpenOffice.org. Editora Erica, 2003. 
 
______. Andre Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2003/avançado. Editora 
Erica, 2004. 
 
MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Editora Erica, 2005. 
 
MICROSOFT INTERNET EXPLORER. Sítio oficial do Microsoft® Internet Explorer. 
Disponível em: http://www.microsoft.com/brasil/windows/internet-explorer/default.aspx. 
Acessado em: 28 set. 2010. 
 
MICROSOFT OFFICE 2010. Sítio Oficial do Microsoft® Office 2010. Disponível em: 
http://office.microsoft.com/pt-pt/. Acessado em: 28 set. 2010. 
 
MICROSOFT WINDOWS 7. Sítio Oficial do Microsoft® Windows 7. Disponível em: 
http://www.microsoft.com/brasil/windows7/default.aspx. Acessado em: 28 set. 2010. 
 
MORAZ, Eduardo. Montagem e manutenção de hardware. São Paulo: Digerati Books, 2007. 
 
MOZILLA FIREFOX. Sítio oficial do Mozilla Firefox™. Disponível em: http://pt-
br.www.mozilla.com/pt-BR/Firefox/. Acessado em: 28 set. 2010. 



NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática básica. Brasília: UnB, Centro de 
Educação a Distancia, 2005. 
 
SCHECHTER, Renato. Br Office.org 2.0 - Calc e Writer - Trabalhe com Planilhas e Textos em 
Software Livre. Editora Campus. 
 
TORRES, Gabriel. Hardware: curso completo. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001 em: 29 mar. 
2010. 
 
VASCONCELOS, Laércio. Hardware total. São Paulo: Makron Books, 2002.  
 
______________. Windows XP Professional & home, Editora Makron Books. 
 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
1. Noções de Planejamento, Organização, Direção e Controle. 
2. Conhecimentos básicos de documentação: conceito, importância, natureza, finalidade, 
características, fases do processo de documentação e classificação. 
3. Conhecimentos básicos de arquivo: conceito, tipos, importância, organização, conservação e 
proteção de documentos. 
4. Noções de atos administrativos. 
5. Conhecimentos básicos de Administração de Materiais e recursos patrimoniais: cadastrado de 
fornecedores, almoxarifado, recebimento e armazenagem; setor de patrimônio, funções do setor 
de patrimônio. 
6. Atendimento ao público: regras básicas, formas de comportamento, formas de comunicação, 
recepção, conhecimento da estrutura da organização, orientação e encaminhamentos. 
7. Serviços de telefonia: regras básicas, formas de comportamento, recebimento, transferências e 
realização de telefonemas, adequação da linguagem, chamadas locais, nacionais e internacionais. 
8. Noções de comunicação formal e informal nas organizações. 
9. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, com alterações posteriores: Capítulo I do 
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – artigo 5º e incisos; Capítulo VII do Título III 
– Da Administração Pública – artigo 37 a 41. 
10. Lei Orgânica do Município de Goiânia: Capítulo I do Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais – artigo 3º ao 5º; Capítulo III do Título III – Da Administração Municipal – 
artigos 13 ao 21; Capítulo IV Seção II – Dos Servidores Públicos Municipais – artigos 25 ao 36. 
11. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia – Lei Complementar nº. 011 de 
11/05/92: Título I – artigo 2º ao 7º; Título II – artigo 8º ao 10º; artigo 12º ao 35º; Título IV – 
artigo 141º ao 150º. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
BELTRAO, Odacir; BELTRAO, Mariusa. Correspondência: linguagem e comunicação. 24. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 360 p. 
 
CARVALHO, Antônio Pires; GRISSON, Diller (org.). Manual do secretariado executivo. 5. 
ed. São Paulo: D’ Livros Editora, 2002. 
 
CONSTITUICAO FEDERAL, DE 05 DE OUTUBRO DE 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm.  
 



CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e métodos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
CURY, Antonio. Organização & Métodos. Uma visão holística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GOIANIA – LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 011 de 11/05/92. Disponível em: 
www.goiania.go.gov.br/download/smarh/estatuto.doc.  
 
LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE GOIANIA. Disponível em: 
http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/lei_organica_municipio_goiania.pdf.  
 
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e 
Recursos Patrimoniais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 
 
_________. Teoria Geral da Administração. Edição Compacta. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sônia. Manual da secretaria. São Paulo: Atlas, 
2006. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . São Paulo: Malheiros, 2006. 
 
MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria Geral da 
Administração. 3º ed. São Paulo: Thomas Learning, 2006. 
 
SOBRAL, Filipe. PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro . São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
 
VIANA, João José. Administração de Materiais. Um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
 
CARGO: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Interpretação de textos do discurso jornalístico: noticia, crônica, charge, tirinha, propaganda. 
2. Sinônimos e antônimos. 
3. Sentido próprio e figurado das palavras. 
4. Língua oral e língua escrita. 
5. Ortografia oficial - acentuação gráfica. 
6. Pontuação. 
7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes e verbos (tempos verbais). 
8. Concordância verbal. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
Poderá ser utilizado qualquer livro didático de Língua Portuguesa do 1º ao 6º ano do Ensino 
Fundamental, que trate dos assuntos do programa. 
 



MATEMÁTICA 
 
1. Sistema de numeração decimal. 
2. Números naturais. 
3. Números racionais 
4. Operações com números naturais e racionais. 
5. Porcentagem. 
6. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa e capacidade. 
7. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos. 
8. Espaço e forma: identificação, descrição e interpretação de figuras geométricas. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
Poderá ser utilizado qualquer livro didático de matemática do 1º ao 6º ano do Ensino 
Fundamental, que trate dos assuntos do programa. 
 
 
CARGO: MOTORISTA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Interpretação de textos do discurso jornalístico: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, 
crônica, charge, tirinha, propaganda. 
2. Sinônimos e antônimos. 
3. Sentido próprio e figurado das palavras. 
4. Ortografia oficial. 
5. Acentuação gráfica. 
6. Pontuação. 
7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, preposições e conjunções. 
8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 
9. Concordância verbal e nominal. 
10. Variação lingüística. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
CEREJA, W. e COCHAR, T. Gramática – texto, reflexão e uso. São Paulo: Atual, 2009. 
 
SOARES, M. Português: uma proposta para o Letramento. São Paulo: Moderna, 2002. 6º ao 
9º ano. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
1. Direção Defensiva. 
1.1. Conceito e finalidade da Direção Defensiva. 
1.2. Princípios da Direção Defensiva: Ação, habilidade, previsão, atenção e conhecimento. 
1.3. As condições adversas: os riscos e perigos no trânsito. 
1.4. O veículo: manutenção periódica e preventiva; funcionamento do veículo, pneus, cinto de 
segurança, suspensão, direção, sistema de iluminação, freios. 



1.5. O condutor: maneira de dirigir; uso correto dos retrovisores, concentração; o constante 
aperfeiçoamento, a direção de ciclomotores e motocicletas, abuso na ingestão de bebidas 
alcoólicas, como prevenir acidentes. 
1.6. A via e o trânsito: fixação da velocidade, curvas, declives, ultrapassagem, estreitamento de 
pista, acostamento, condições da pista de rolamento, trechos escorregadios, sinalização, calçadas 
ou passeios públicos, árvores/vegetação, cruzamentos entre vias. 
1.7. O tempo e a luz (ambiente): chuva, aquaplanagem ou hidroplanagem, neblina ou cerração, 
vento, fumaça de queimadas, condição de luz. 
1.8. O comportamento das pessoas: normas gerais de circulação e conduta no trânsito, cuidados 
com os demais usuários da via: ciclistas e pedestres 
1.9. Respeito ao meio ambiente e convívio social: relacionamento interpessoal e diferenças 
individuais, você e o meio ambiente, você e o outro condutor; problemas causados pela relação 
trânsito e meio ambiente, poluição veicular e sonora, erosão, agressão, incêndios devastadores, 
poluição do habitat natural, enchentes em vias urbanas, mortes de animais silvestres, camada de 
ozônio, efeito estufa, poluição ambiental. 
2. Noções de Primeiros Socorros no Trânsito 
2.1. A importância das Noções de Primeiros Socorros para o Trânsito. 
2.2. A sequência das ações de socorro. 
2.3. Acidente de trânsito: o que fazer primeiro? E depois? Como manter a calma e controlar a 
situação? Acionamento de recursos para o acidente: para quem pedir socorro? 
2.4. A sinalização e a segurança do local do acidente de trânsito. A importância de sinalizar o 
local do acidente. Sinalizar e garantir a segurança de todos os envolvidos. O inicio da 
sinalização. 
2.5. A identificação de riscos para garantia da segurança. Os riscos mais comuns de ocorrerem 
apos o acidente: novas colisões, atropelamentos, incêndios, explosões, vazamento de produtos 
perigosos, dentre outros. 
2.6. A limpeza da pista apos o socorro da vítima e termino do atendimento. 
2.7. Verificação das condições gerais da vítima e do socorro. 
2.8. Cuidados com a vítima. O que e possível fazer? Contato com a vítima. Cintos de segurança e 
a respiração da vítima. Vítima inconsciente. Controle de uma hemorragia externa. 
Escolha de um local seguro para as vítimas. O que não se deve fazer com a vítima. 
3. Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal de nº 9503 de 23/09/1997 e legislações 
complementares). 
3.1. Formação do condutor. 
3.2. Exigências para categorias de habilitação em relação ao veículo conduzido. 
3.3. Documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade. 
3.4. Sinalização viária. 
3.5. Penalidades e crimes de trânsito. 
3.6. Direitos e deveres do cidadão. 
3.7. Normas de circulação e conduta. Infrações e penalidades referentes à: documentação do 
condutor e do veículo. 
3.8. Estacionamento, parada e circulação. 
3.9. Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de 
circulação. 
 
 
Sugestões bibliográficas: 
 
Cartilha de Primeiros Socorros - www.detran.go.gov.br. 
Cartilha de Direção Defensiva - www.detran.go.gov.br.  
Código de Trânsito Brasileiro – CTB e seus Anexos I e II - www.detran.go.gov.br.  


