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Realização: Fundação La Salle   
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA 01/2013  
 

AVISO Nº 01 – RETIFICAÇÃO DO ANEXO III 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Canoas, no uso de suas atribuições, torna público, o Aviso nº 01 
– Retificação do Anexo III, referente ao concurso público Edital de Abertura 01/2013, que retifica o 
Anexo III – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida de Conhecimentos Gerais - Informática, 
sendo destacadas em vermelho e sublinhado as alterações, conforme descrito abaixo: 

 
 

CONHECIMENTOS GARAIS 
INFORMÁTICA 

 
 
Conteúdos Programáticos:  
Fundamentos da Computação: conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores 
(hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Conceitos básicos e 
características de sistemas operacionais, de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, diretórios, 
arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus, programas e aplicativos. Conceitos e funções de aplicativos das versões do MS Office 2007 ou  
superior: editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações de slides. Aplicativos associados à internet: 
navegação e correio eletrônico (Internet Explorer, Outlook Express, Firefox). Conceitos básicos de intranet, 
internet, rede, estação e servidor. E-mail: envio e recepção de mensagens, através de interface webmail ou do 
software Outlook Express; anexar arquivos em mensagens. Noções de segurança das mensagens. Internet: 
conceitos baseados no Internet Explorer 6 ou superior, navegação, URLs, links. Microsoft Office 2007 ou superior  
e BrOffice 3.1 LibreOffice:  Editor de Texto - estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e 
gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-
definidos, caixas de texto. Planilhas Eletrônicas - estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação. Trabalho em Rede: compartilhamento de pastas e arquivos, localização e utilização de 
computadores e pastas remotas, mapeamento de unidades da rede.  
 
Bibliografia Sugerida:  
BROFFICE. Ajuda online. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa).  
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Prentice-Hall, 2008.  
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. TIC Domicílios. Uso e posse de computador e internet, barreiras 
de acesso, uso do celular, intenção de aquisição. Disponível em: <http:// 
www.cetic.br/palestras/pdf/2008/pal2008fisl-04.pdf>.  
FIREFOX. Ajuda. Disponível em: <http://br.mozdev.org/ajuda/>.  
MEYER, Marilyn; BABER, Roberta; PFAFFENBERGER, Bryan. Nosso futuro e o computador. Porto Alegre: 
Bookman, 2000.  
MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 8 ou superior. (Ajuda eletrônica integrada ao 
Programa).  
______. Ajuda do Microsoft Excel 2007 ou superior. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa).  
______. Ajuda do Microsoft, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Seven ou superior. (Ajuda 
eletrônica integrada aos Programas).  
______. Ajuda do Outlook Express 6 ou superior (Ajuda eletrônica integrada aos Programas). 
Ajuda do LibreOffice. Disponível em: <http://pt-br.libreoffice.org/> (Ajuda eletrônica integrada aos Programas) 
 

 
 

Canoas, 21 de agosto de 2013. 
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