
EMENTA AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

ATUALIDADES: fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 
(seis) meses, a contar da data de divulgação do edital, em meios de comunicação de massa, 
como jornais, rádios, Internet e televisão. Elementos de política e conjuntura política brasileira. 
Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e 
televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas,desenvolvimento sustentável e 
ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, aspectoslocais e 
globais.REDAÇÃO OFICIAL Noções de redação oficial e redação oficial do estado do Rio de 
Janeiro.NOÇÕES DE INFORMÁTICA: conceitos básicos de hardware, componentes, funções, 
conexões e interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (vírus, antivírus, backup). 
Ambiente Windows e Linux. MSOffice (Word, Excel, Power Point, Access). Internet e intranet: 
conceitos, modalidades, técnicas de acesso, browsers, navegação, pesquisa, atalhos de 
teclado, e-mails e utilização dos recursos.RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO: estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzirnovas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
estrutura daquelas relações.Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de 
raciocínio verbal. Raciocínio quantitativo (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos 
racionais e reais - operações, propriedades, problemas envolvendo as quatrooperações nas 
formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos; números e grandezas 
proporcionais; razãoe proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; 
porcentagem). Raciocínio sequencial. Orientaçõesespacial e temporal. Formação de conceitos. 
Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partirde um conjunto de 
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Interpretação de gráficos e 
tabelas. 
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