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ASSISTENTE FAZENDÁRIO  
 
  
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
 Compreensão e Interpretação de Texto 
  Vocabulário (antonímia, sinonímia, polissemia) 
  Regência (verbal e nominal) 
  Concordância (verbal e nominal) 
  Emprego de pronomes 
  Denotação, Conotação 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
Moderna Gramática Portuguesa – atualizada pelo novo acordo ortográfico – Evanildo Bechara. 
Nova Gramática de Português Contemporâneo – Celso Cunha. 
Novíssima Gramática Ilustrada Saconi – Luiz Antonio Saconi. 
 
MATEMÁTICA 
 
 Conjuntos Numéricos 
 Funções do 1º e 2º graus – definição,domínio e imagem, análise de gráficos, aplicações. 
 Função exponencial – definição resolução de equações, aplicações. 
 Função logarítmica – definição, propriedades operatórias, resolução de equações, aplicações. 
 Função modular  
 Progressões aritméticas e geométricas 
 Geometria analítica – ponto, reta, circunferência. 
 Geometria dos sólidos – áreas e volumes: prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera. 
 Trigonometria – relações trigonométricas no triângulo retângulo,relações fundamentais, resolução 

de equações trigonométricas. 
 Sistemas lineares – discussão, resolução, aplicações 
 Matrizes – definição, operações 
 Determinantes – definição, resolução de determinantes de 1ª e 3ª ordem. 
 Análises combinatórias e probabilidade – princípio da contagem, binômio de Newton, 

probabilidade. 
 Estatística – amostra, distribuição de freqüência, médias, leitura e construção de gráficos.   
.  
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
Livros de Matemática do Ensino Médio 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Atualidades 
 
 Atualidades – As questões urbanas que favorecem ou prejudicam a população. 
 Urbanismo e Cidadania.  
 As atividades sócio-econômicas nos centros urbanos. 
 Os Problemas sociais das cidades mais populosas.   
 Questões sociais ligadas ao planejamento das Cidades, Estado, País. 
 Densidade demográfica e o efeito na organização das cidades. 
 Os fatos históricos mais recentes. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 Notícias e reportagens, divulgadas através dos Meios de Comunicação, nos 03 (três) últimos anos. 
 
 
 


