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Conhecimentos Gerais  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos, com moderado grau de complexidade. Reconhecimento da finalidade de textos 
de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou expres-
sões. Inferência de informações implícitas no texto e das relações de causa e consequência entre as partes de um texto. 
Distinção entre fato e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotografias, charges, 
cartuns, tiras, gráficos, infográficos etc.). Reconhecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios,preposições, locuções, pronomes. Reconhecimento das relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuam para sua continuidade. Identificação de efeitos de ironia ou 
humor em textos variados.  ................................................................................................................................................. 1 
Pontuação (principais funções: vírgula, ponto, ponto e vírgula, travessões, aspas).  ....................................................... 42 
Recursos morfossintáticos.  .............................................................................................................................................. 32 
Ambiguidade e paráfrase.  ................................................................................................................................................ 43 
Vocabulário. Sinonímia, paronímia e antonímia. Reconhecimento do emprego de: verbos, substantivos, adjetivos, pro-
nomes, artigos, preposições.  ........................................................................................................................................... 43 
Crase. ............................................................................................................................................................................... 43 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. ........................................................................................... 64 
Acentuação e ortografia.  .................................................................................................................................................. 35 
 
 
 
INFORMÁTICA  
1) Conceitos básicos;  ......................................................................................................................................................... 1 
2) Componentes de hardware e software de computadores;  ............................................................................................. 1 
3) Operação de sistemas operacionais (Windows e Linux); ............................................................................................... 5 
4) Uso de editores de textos (Microsoft Word e BrOffice.Writer) e planilhas eletrônicas (Microsoft Excel e BrOffice.Calc);   
5) Uso de Internet (navegação web e correio eletrônico).  ................................................................................................ 25 
6) Noções de segurança (proteção de informação e Malwares).  ..................................................................................... 81 
 
 
 
ATUALIDADES  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educa-
ção, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-
relações e suas vinculações históricas.  ................................................................................................................ Pp 1 a 37 
 
 
 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Lei no 8.069/90 e suas alterações: Título II, Dos Direitos Fundamentais, Capítulo IV, Do Direito à Educação, à Cultura, 
ao Esporte e ao Lazer e Capítulo V, Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho.  ......................... Pp 1 a 30 

 
  
 
 
 

 
 


