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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Classes De Palavras 

Você sabe o que são as classes gramaticais e para que elas servem? 

Bom, a língua portuguesa é um rico objeto de estudo – você certamente já percebeu isso. Por apre-
sentar tantas especificidades, é natural que ela fosse dividida em diferentes áreas, o que facilita sua 
análise. Entre essas áreas, está a Morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classifi-
cação das palavras. Na Morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, desconsiderando-se a 
função que exercem dentro da frase ou do período, estudo realizado pela Sintaxe. Nos estudos mor-
fológicos, as palavras estão agrupadas em dez classes, que podem ser chamadas de classes de pa-
lavras ou classes gramaticais. São elas: 

Substantivo: palavra que dá nome aos seres em geral, podendo nomear também ações, conceitos 
físicos, afetivos e socioculturais, entre outros que não podem ser considerados “seres” no sentido lite-
ral da palavra; 

Artigo: palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular (definido) ou 

geral (indefinido); 

Adjetivo: palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres; 

Numeral: palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres (pessoas, coisas etc.), ou a 

posição que um ser ocupa em determinada sequência; 

Pronome: palavra que substitui ou acompanha um substantivo (nome), definindo-lhe os limites de 

significação; 

Verbo: palavra que, por si só, exprime um fato (em geral, ação, estado ou fenômeno) e localiza-o no 

tempo; 

Advérbio: palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias (de tempo, 

de lugar, de modo etc.) em que ocorre o fato verbal; 

Preposição: palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas 

relações de sentido e dependência; 

Conjunção: palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma 

oração; 

Interjeição: palavra (ou conjunto de palavras) que, de forma intensa e instantânea, exprime senti-

mentos, emoções e reações psicológicas. 

A classificação das palavras sofreu alterações ao longo do tempo, o que é normal, haja vista que a 
língua é mutável, isto é, sofre alterações e adaptações de acordo com as necessidades dos falantes. 
Classificar uma palavra não é tarefa fácil, porém, possível, prova disso é que na língua portuguesa 
todos os vocábulos estão incluídos dentro de uma das dez classes de palavras. Conhecer a gramá-
tica que rege nosso idioma é fundamental para aprimorarmos a comunicação. Foi por essa razão que 
o Brasil Escola preparou uma seção voltada ao estudo das classes gramaticais. Nela você encontrará 
diversos artigos que explicarão a morfologia da língua de maneira simples e direta por meio de textos 
e variados exemplos. 

A primeira gramática do ocidente foi de autoria de Dionísio de Trácia, que identificava oito partes do 
discurso: nome, verbo, particípio, artigo, preposição, pronome, advérbio e conjunção. Atualmente, são 
reconhecidas dez classes gramaticais pela maioria dos gramáticos: substantivo, adjetivo, advérbio, 
verbo, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome. 

Como podemos observar, houve alterações ao longo do tempo quanto às classes de palavras. Isso 
acontece porque a nossa língua é viva, e portanto vem sendo alterada pelos seus falantes o tempo 
todo, ou seja, nós somos os responsáveis por estas mudanças que já ocorreram e pelas que ainda 
vão ocorrer. Classificar uma palavra não é fácil, mas atualmente todas as palavras da língua portu-



CLASSES DE PALAVRAS 
 

 
2 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

guesa estão incluídas dentro de uma das dez classes gramaticais dependendo das suas característi-
cas. A parte da gramática que estuda as classes de palavras é a MORFOLOGIA (morfo = forma, lo-
gia = estudo), ou seja, o estudo da forma.  

Na morfologia, portanto, não estudamos as relações entre as palavras, o contexto em que são empre-
gadas, ou outros fatores que podem influenciá-la, mas somente a forma da palavra. 

Há discordância entre os gramáticos quanto a algumas definições ou características das classes gra-
maticais, mas podemos destacar as principais características de cada classe de palavras: 

SUBSTANTIVO – é dita a classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como 
também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc. 

Exemplo: Democracia, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, etc. 

ARTIGO – classe que abriga palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos, 
antecedendo-os. 

Exemplo: o, a, os, as, um, uma, uns, umas. 

ADJETIVO – classe das características, qualidades. Os adjetivos servem para dar características aos 

substantivos. 

Exemplo: querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo, etc. 

PRONOME – Palavra que pode acompanhar ou substituir um nome (substantivo) e que determina a 

pessoa do discurso. 

Exemplo: eu, nossa, aquilo, esta, nós, mim, te, eles, etc. 

VERBO – palavras que expressam ações ou estados se encontram nesta classe gramatical. 

Exemplo: fazer, ser, andar, partir, impor, etc. 

ADVÉRBIO – palavras que se associam a verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os. 

Exemplo: não, muito, constantemente, sempre, etc. 

NUMERAL – como o nome diz, expressam quantidades, frações, múltiplos, ordem. 

Exemplo: primeiro, vinte, metade, triplo, etc. 

PREPOSIÇÃO – Servem para ligar uma palavra à outra, estabelecendo relações entre elas. 

Exemplo: em, de, para, por, etc. 

CONJUNÇÃO – São palavras que ligam orações, estabelecendo entre elas relações de coordenação 

ou subordinação. 

Exemplo: porém, e, contudo, portanto, mas, que, etc. 

INTERJEIÇÃO – Contesta-se que esta seja uma classe gramatical como as demais, pois algumas de 
suas palavras podem ter valor de uma frase. Mesmo assim, podemos definir as interjeições como pa-
lavras ou expressões que evocam emoções, estados de espírito. 

Exemplo: Nossa! Ave Maria! Uau! Que pena! Oh! 

Segundo um estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas e cataloga-
das em dez classes de palavras ou classes gramaticais distintas, sendo elas: substantivo, artigo, ad-

jetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 
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Substantivo 

Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre ou-
tros. Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (di-
minutivo, normal, aumentativo). Exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde es-
tão inseridos (sujeito, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva). 

Substantivos simples 

 Casa; 

 Amor; 

 Roupa; 

 Livro; 

 Felicidade. 

Substantivos compostos 

 Passatempo; 

 Arco-íris; 

 Beija-flor; 

 Segunda-feira; 

 Malmequer. 

Substantivos primitivos 

 Folha; 

 Chuva; 

 Algodão; 

 Pedra; 

 Quilo. 

Substantivos derivados 

 Território; 

 Chuvada; 

 Jardinagem; 

 Açucareiro; 

 Livraria. 

Substantivos próprios 

 Flávia; 

 Brasil; 

 Carnaval; 



CLASSES DE PALAVRAS 
 

 
4 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 Nilo; 

 Serra da Mantiqueira. 

Substantivos comuns 

 Mãe; 

 Computador; 

 Papagaio; 

 Uva; 

 Planeta. 

Substantivos coletivos 

 Rebanho; 

 Cardume; 

 Pomar; 

 Arquipélago; 

 Constelação. 

Substantivos concretos 

 Mesa; 

 Cachorro; 

 Samambaia; 

 Chuva; 

 Felipe. 

Substantivos abstratos 

 Beleza; 

 Pobreza; 

 Crescimento; 

 Amor; 

 Calor. 

Substantivos comuns de dois gêneros 

 O estudante / a estudante; 

 O jovem / a jovem; 

 O artista / a artista. 

Substantivos sobrecomuns 

 A vítima; 
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 a pessoa; 

 a criança; 

 o gênio; 

 o indivíduo. 

Substantivos Epicenos 

 a formiga; 

 o crocodilo; 

 a mosca; 

 a baleia; 

 o besouro. 

Substantivos De Dois Números 

 o lápis / os lápis; 

 o tórax / os tórax; 

 a práxis / as práxis. 

Artigo 

Artigos são palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos 
mesmos. Sendo flexionados em gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural), indicam 
também o gênero e o número dos substantivos que determinam. 

Artigos Definidos 

 o; 

 a; 

 os; 

 as. 

Artigos Indefinidos 

 um; 

 uma; 

 uns; 

 umas. 

Adjetivo 

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, caracterís-
tica, aspecto ou estado. Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular e 
plural) e grau (normal, comparativo, superlativo). 

Adjetivos Simples 

 vermelha; 
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 lindo; 

 zangada; 

 branco. 

Adjetivos Compostos 

 verde-escuro; 

 amarelo-canário; 

 franco-brasileiro; 

 mal-educado. 

Adjetivo primitivo 

 feliz; 

 bom; 

 azul; 

 triste; 

 grande. 

Adjetivo Derivado 

 magrelo; 

 avermelhado; 

 apaixonado. 

Adjetivos Biformes 

 bonito; 

 alta; 

 rápido; 

 amarelas; 

 simpática. 

Adjetivos Uniformes 

 competente; 

 fácil; 

 verdes; 

 veloz; 

 comum. 

Adjetivos Pátrios 

 paulista; 
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 cearense; 

 brasileiro; 

 italiano; 

 romeno. 

Pronome 

Pronomes são palavras que substituem o substantivo numa frase (pronomes substantivos) ou que 
acompanham, determinam e modificam os substantivos, atribuindo particularidades e características 
aos mesmos (pronomes adjetivos). Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número 
(singular e plural) e pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa do discurso). 

Pronomes Pessoais Retos 

 eu; 

 tu; 

 ele; 

 nós; 

 vós; 

 eles. 

Pronomes Pessoais Oblíquos 

 me; 

 mim; 

 comigo; 

 o; 

 a; 

 se; 

 conosco; 

 vos. 

Pronomes Pessoais De Tratamento 

 você; 

 senhor; 

 Vossa Excelência; 

 Vossa Eminência. 

Pronomes Possessivos 

 meu; 

 tua; 
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 seus; 

 nossas; 

 vosso; 

 sua. 

Pronomes Demonstrativos 

 este; 

 essa; 

 aquilo; 

 o; 

 a; 

 tal. 

Pronomes Interrogativos 

 que; 

 quem; 

 qual; 

 quanto. 

Pronomes Relativos 

 que; 

 quem; 

 onde; 

 a qual; 

 cujo; 

 quantas. 

Pronomes Indefinidos 

 algum; 

 nenhuma; 

 todos; 

 muitas; 

 nada; 

 algo. 
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Numeral 

Numerais são palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de 
elementos numa série. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino) e 
número (singular e plural), outros são invariáveis. 

Numerais Cardinais 

 um; 

 sete; 

 vinte e oito; 

 cento e noventa; 

 mil. 

Numerais Ordinais 

 primeiro; 

 vigésimo segundo; 

 nonagésimo; 

 milésimo. 

Numerais Multiplicativo 

 duplo; 

 triplo; 

 quádruplo; 

 quíntuplo. 

Numerais Fracionários 

 um meio; 

 um terço; 

 três décimos. 

Numerais Coletivos 

 dúzia; 

 cento; 

 dezena; 

 quinzena. 

Verbo 

Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. Podem indicar também uma ocorrência, 
um estado ou um fenômeno. Podem ser flexionados em número (singular e plural), pessoa (1.ª, 2.ª ou 
3.ª pessoa do discurso), modo (indicativo, subjuntivo e imperativo), tempo (passado, presente e fu-
turo), aspecto (incoativo, cursivo e conclusivo) e voz (ativa, passiva e reflexiva). 
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Verbos Regulares 

 cantar; 

 amar; 

 vender; 

 prender; 

 partir; 

 abrir. 

Verbos Irregulares 

 medir; 

 fazer; 

 ouvir; 

 haver; 

 poder; 

 crer. 

Verbos Anômalos 

 ser; 

 ir. 

Verbos Principais 

 comer; 

 dançar; 

 saltar; 

 escorregar; 

 sorrir; 

 rir. 

Verbos Auxiliares 

 ser; 

 estar; 

 ter; 

 haver; 

 ir. 

Verbos de Ligação 

 ser; 
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 estar; 

 parecer; 

 ficar; 

 tornar-se; 

 continuar; 

 andar; 

 permanecer. 

Verbos Defectivos 

 falir; 

 banir; 

 reaver; 

 colorir; 

 demolir; 

 adequar. 

Verbos Impessoais 

 haver; 

 fazer; 

 chover; 

 nevar; 

 ventar; 

 anoitecer; 

 escurecer. 

Verbos Unipessoais 

 latir; 

 miar; 

 cacarejar; 

 mugir; 

 convir; 

 custar; 

 acontecer. 

Verbos Abundantes 

 aceitado / aceito; 
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 ganhado / ganho; 

 pagado / pago. 

Verbos Pronominais Essenciais 

 arrepender-se; 

 suicidar-se; 

 zangar-se; 

 queixar-se; 

 abster-se; 

 dignar-se. 

Verbos Pronominais Acidentais 

 pentear / pentear-se; 

 sentar / sentar-se; 

 enganar / enganar-se 

 debater / debater-se. 

Advérbio 

Advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circuns-
tância (tempo, lugar, modo, intensidade, …). São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e nú-
mero. Contudo, alguns advérbios podem ser flexionados em grau. 

Advérbio de lugar 

 aqui; 

 ali; 

 atrás; 

 longe; 

 perto; 

 embaixo. 

Advérbio de Tempo 

 hoje; 

 amanhã; 

 nunca; 

 cedo; 

 tarde; 

 antes. 
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Advérbio De Modo 

 bem; 

 mal; 

 rapidamente; 

 devagar; 

 calmamente; 

 pior. 

Advérbio De Afirmação 

 sim; 

 certamente; 

 certo; 

 decididamente. 

Advérbio De Negação 

 não; 

 nunca; 

 jamais; 

 nem; 

 tampouco. 

Advérbio De Dúvida 

 talvez; 

 quiçá; 

 possivelmente; 

 provavelmente; 

 porventura. 

Advérbio de Intensidade 

 muito; 

 pouco; 

 tão; 

 bastante; 

 menos; 

 quanto. 
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Advérbio de Exclusão 

 salvo; 

 senão; 

 somente; 

 só; 

 unicamente; 

 apenas. 

Advérbio de Inclusão 

 inclusivamente; 

 também; 

 mesmo; 

 ainda. 

Advérbio de Ordem 

 primeiramente; 

 ultimamente; 

 depois. 

Preposição 

Preposições são palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos da ora-
ção. Através de preposições, o segundo termo (termo consequente) explica o sentido do primeiro 
termo (termo antecedente). São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. 

Preposições Simples Essenciais 

 a; 

 após; 

 até; 

 com; 

 de; 

 em; 

 entre; 

 para; 

 sobre. 

Preposições Simples Acidentais 

 como; 

 conforme; 
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 consoante; 

 durante; 

 exceto; 

 fora; 

 mediante; 

 salvo; 

 segundo; 

 senão. 

Preposições Compostas ou Locuções Prepositivas 

 acima de; 

 a fim de; 

 apesar de; 

 através de; 

 de acordo com; 

 depois de; 

 em vez de; 

 graças a; 

 perto de; 

 por causa de. 

Conjunção 

Conjunções são palavras utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou entre termos 
de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. São invariá-
veis, não sendo flexionadas em gênero e número. 

Conjunções Coordenativas Aditivas 

 e; 

 nem; 

 também; 

 bem como; 

 não só...mas também. 

Conjunções Coordenativas Adversativas 

 mas; 

 porém; 

 contudo; 
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 todavia; 

 entretanto; 

 no entanto; 

 não obstante. 

Conjunções Coordenativas Alternativas 

 ou; 

 ou...ou; 

 já…já; 

 ora...ora; 

 quer...quer; 

 seja...seja. 

Conjunções Coordenativas Conclusivas 

 logo; 

 pois; 

 portanto; 

 assim; 

 por isso; 

 por consequência; 

 por conseguinte. 

Conjunções Coordenativas Explicativas 

 que; 

 porque; 

 porquanto; 

 pois; 

 isto é. 

Conjunções Subordinativas Integrantes 

 que; 

 se. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Causais 

 porque; 

 que; 

 porquanto; 
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  visto que; 

 uma vez que; 

 já que; 

 pois que; 

 como. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Concessivas 

 embora; 

 conquanto; 

 ainda que; 

 mesmo que; 

 se bem que; 

 posto que. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Condicionais 

 se; 

 caso; 

 desde; 

 salvo se; 

 desde que; 

 exceto se; 

 contando que. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Conformativas 

 conforme; 

 como; 

 consoante; 

 segundo. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Finais 

 a fim de que; 

 para que; 

 que. 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Proporcionais 

 à proporção que; 

 à medida que; 
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 ao passo que; 

 quanto mais… mais,… 

Conjunções Subordinativas Adverbiais Temporais 

 quando; 

 enquanto; 

 agora que; 

 logo que; 

 desde que; 

 assim que; 

 tanto que; 

 apenas. 

Conjunções subordinativas adverbiais comparativas 

 como; 

 assim como; 

 tal; 

 qual; 

 tanto como. 

Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas 

 que; 

 tanto que; 

 tão que; 

 tal que; 

 tamanho que; 

 de forma que; 

 de modo que; 

 de sorte que; 

 de tal forma que. 

Interjeição 

Interjeições são palavras que exprimem emoções, sensações, estados de espírito. São invariáveis e 
seu significado fica dependente da forma como as mesmas são pronunciadas pelos interlocutores. 

Interjeições de alegria 

 Oh!; 
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 Ah!; 

 Oba!; 

 Viva!; 

 Opa!. 

Interjeições de Estímulo 

 Vamos!; 

 Força!; 

 Coragem!; 

 Ânimo!; 

 Adiante!. 

Interjeições de Aprovação 

 Apoiado!; 

 Boa!; 

 Bravo!. 

Interjeições de desejo 

 Oh!; 

 Tomara!; 

 Oxalá!. 

Interjeições De Dor 

 Ai!; 

 Ui!; 

 Ah!; 

 Oh!. 

Interjeições de Surpresa 

 Nossa!; 

 Cruz!; 

 Caramba!; 

 Opa!; 

 Virgem!; 

 Vixe!. 

Interjeições de Impaciência 

 Diabo!; 
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 Puxa!; 

 Pô!; 

 Raios!; 

 Ora!. 

Interjeições de Silêncio 

 Psiu!; 

 Silêncio!. 

Interjeições de Alívio 

 Uf!; 

 Ufa!; 

 Ah!. 

Interjeições de Medo 

 Credo!; 

 Cruzes!; 

 Uh!; 

 Ui!. 

Interjeições de Advertência 

 Cuidado!; 

 Atenção!; 

 Olha!; 

 Alerta!; 

 Sentido!. 

Interjeições de Concordância 

 Claro!; 

 Tá!; 

 Hã-hã!. 

Interjeições de Desaprovação 

 Credo!; 

 Francamente!; 

 Xi!; 

 Chega!; 

 Basta!; 
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 Ora!. 

Interjeições de Incredulidade 

 Hum!; 

 Epa!; 

 Ora!; 

 Qual!. 

Interjeições de Socorro 

 Socorro!; 

 Aqui!; 

 Piedade!; 

 Ajuda!. 

Interjeições de Cumprimentos 

 Olá!; 

 Alô!; 

 Ei!; 

 Tchau!; 

 Adeus!. 

Interjeições de Afastamento 

 Rua!; 

 Xô!; 

 Fora!; 

 Passa!. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINA CONCURSOS 

 

 



 

 
13 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

contato@dominaconcursos.com.br 

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 

Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ 

SC – Brasil/ CEP 88801-520 

(48) 3045-7745 


	Capa PM SC 2019 Soldado
	01 Quem Somos
	Pref União PI 2018 Zelador
	Quem somos
	proibido copia(1)
	01 Língua Portuguesa
	Língua Portuguesa
	01 Língua Portuguesa
	02 Paralelismo Sintático E Paralelismo Semântico
	03 Colocação Pronominal

	02 Matemática
	01 Operações com Números Naturais
	01.1 Cálculos Financeiro de Operações
	01.2 Sistemas com Numeros
	01.3 Razão e proporção
	01.4 Números e Grandezas Proporcionais
	01.5 Regra de Três
	01.6 Porcentagem
	01.7 Juros Simples e Composto
	01.8 Sistema de Equação
	01.9 Equações Polinomiais do 2 Grau
	02 Espaço e Forma da Congruência
	03 Sistema Métrico Decimal
	03.1 Teorema de Tales
	04 Leitura e Interpretação de Tabelas e Gráficos

	Conhecimentos Especificos
	01 Conhecimentos Sobre A Limpeza De Ambientes Nas Repartições Públicas Municipais
	02 limpeza de dependencias de circulação
	03 limpeza de dempendecias de trabalho
	04 limpeza de dependencias sanitarias
	05 conhecimento sobre a pratica de limpeza pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliario, em geral
	06 conhecimento sobre produtos quimicos bioquimicos e organicos para execução das limpezas antes relacionadas
	07 Normas de Seguramça Nos Serviços de Limpeza
	08 Conhecimentos De Serviços de Copa
	09 Conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar
	10 produtos alimenticios
	11 guarda e estocagem de produtos alimenticios
	12 formas de servidr bebidas
	13 conhecimentos relacionados ao lixo
	14 guarda e armazenagem de materiais e utensilios
	Referências de Conteúdo
	contracapa

	02 Proibido Copia
	Pref União PI 2018 Zelador
	Quem somos
	proibido copia(1)
	01 Língua Portuguesa
	Língua Portuguesa
	01 Língua Portuguesa
	02 Paralelismo Sintático E Paralelismo Semântico
	03 Colocação Pronominal

	02 Matemática
	01 Operações com Números Naturais
	01.1 Cálculos Financeiro de Operações
	01.2 Sistemas com Numeros
	01.3 Razão e proporção
	01.4 Números e Grandezas Proporcionais
	01.5 Regra de Três
	01.6 Porcentagem
	01.7 Juros Simples e Composto
	01.8 Sistema de Equação
	01.9 Equações Polinomiais do 2 Grau
	02 Espaço e Forma da Congruência
	03 Sistema Métrico Decimal
	03.1 Teorema de Tales
	04 Leitura e Interpretação de Tabelas e Gráficos

	Conhecimentos Especificos
	01 Conhecimentos Sobre A Limpeza De Ambientes Nas Repartições Públicas Municipais
	02 limpeza de dependencias de circulação
	03 limpeza de dempendecias de trabalho
	04 limpeza de dependencias sanitarias
	05 conhecimento sobre a pratica de limpeza pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliario, em geral
	06 conhecimento sobre produtos quimicos bioquimicos e organicos para execução das limpezas antes relacionadas
	07 Normas de Seguramça Nos Serviços de Limpeza
	08 Conhecimentos De Serviços de Copa
	09 Conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar
	10 produtos alimenticios
	11 guarda e estocagem de produtos alimenticios
	12 formas de servidr bebidas
	13 conhecimentos relacionados ao lixo
	14 guarda e armazenagem de materiais e utensilios
	Referências de Conteúdo
	contracapa

	01 Classes de Palavras
	03 Referências de Conteúdo
	04 Contracapa
	GHC Auxiliar Administrativo
	Quem somos
	proibido copia(1)
	Língua Portuguesa
	01 Compreensão e Interpretação de Texto
	02 Vocabulário
	03 Tipologias e Generos Textuais
	04 Discurso Direto e Indireto
	05 Intertextualidade Explícita e Implícita
	06 Coerência e Coesão Textuais
	07 Figuras de Linguagem
	08 Funções da Linguagem
	09 Fonologia e Fonetica
	10 Divisão Silábica
	10.1 Sílaba e Divisão Silábica
	11 Acentuação Gráfica
	12 Emprego do Sinal Indicativo de Crase
	13 Ortografia
	14 Estrutura e Formação de Palavras
	15 Crase
	15.1 Emprego do Sinal Indicativo de Crase
	16 sintaxe, frase, oracao, periodo simples e composto
	16.1  Frase e Oração
	17 Sintaxe da Oração e do Período
	18 Pontuação
	19 Significação das Palavras
	20 Neologismo e Estrangeirismo
	21 Reescritura de Frase
	22 Concordância Nominal e Verbal
	23 Regência Verbal e Nominal
	24 Colocação Pronominal
	25 Termos de Oração
	25.1 Sujeito Ativo e Sujeito Passivo da Infração Penal
	25.2 Sujeito
	temas saude publica
	01 Sistema Único de Saúde
	02 Lei n° 8.080-1990
	03 Administração Pública
	04 Normas Operacional Básica do Sistema Único de Saúde
	04.1 Conhecimento do Sistema Unico de Saúde SUS, Organização e principios do SUS, Controle social do SUS
	04.2 Estrutura e Funcionamento do Sistema Único de Saúde
	05 Controle Social
	05.1 Política Nacional
	06 Politica Nacional de Humanização
	07 Política Nacional de Atenção Básica
	Capa 4
	pactos_vol4.pdf
	contracapa4

	Informatica
	01 Fundamentos da Computação
	02 Sistema Operacional Ambientes Windows
	02.1 Conceitos Básicos e Características do Sistema Operacional Windows
	03 Microsoft Office, Word, Excel e Power Pont
	04 Arquivos, Pastas e Programas
	05 Internet Explorer
	06 Conceitos de Internet, Intranet e Extranet
	07 Conceitos de Segurança da Informação
	08 Dominio do Pacote Office 2007
	09 Aplicativos para a edição de textos e planinhas, geração de ,material escrito e multimidia
	09.1 Utilização de Aplicativos para Edição de Textos, Planilhas
	10 Planilha Eletrônica Excel
	11 Topologias de Redes de Computadores
	11.1 Redes de Comunicação
	11.2 Arquitetura de Rede TCP-IP
	12 Banco de Dados
	13 Arquivos, Pastas e Programas
	14 Componentes de um Computador
	15 Ambiente Windows Xp e Windows 7
	15 Redes de Computadores e Noções de Hardware
	Conhecimentos Especificos
	01 Estrutura Hospitalar
	02 Procedimentos Auxiliares de Gestão
	03 Tipos de Unidades de Saúde
	04 Sistema de Informação em Saúde
	05 Noções de Administração
	06 Gestão Pública
	07 Patrimônio
	07.1 Vigilância do Patrimônio Público
	07.2 Patrimônio Público
	08 Administração de Recursos Materiais
	09 Gestão de Compras
	10 Licitações e Contratos da Administração Pública
	11 Planejamento, Getão e Controle Financeiro
	11.1 Controle e Planejamento de Estoque
	12 Gestão de Documentos
	13 Protocolos
	14 Redação Oficial
	15 Correspondência Oficial
	16 Organização de Arquivos
	16.1 Organização de Arquivos e Pastas
	17 Comunicação
	18 Postura Profissional
	19 Código de Ética dos Profissionais de Administração
	Referências de Conteúdo
	contracapa




