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Português:  

Leitura e interpretação de textos (ficcionais e/ou não ficcionais);  ...................................................................................... 1 
Ortografia, acentuação, pontuação.  ................................................................................................................................. 14 
Formação de palavras. Léxico: adequação no emprego das palavras, morfossintaxe: o nome e seus determinantes; o 
verbo; as palavras de relação; estrutura do período, da oração e da frase;  .................................................................... 11 
concordância nominal e verbal;  ........................................................................................................................................ 37 
regência nominal e verbal;  ............................................................................................................................................... 38 
colocação pronominal; formas de tratamento (usos e adequações).  ............................................................................... 39 
Estrutura do parágrafo.  .................................................................................................................................................... 10 
Coesão e coerência textuais;  ............................................................................................................................................. 4 
Estilística: denotação e conotação; figuras de linguagem. Níveis de linguagem.  ............................................................ 16 
 

Inglês:  

Compreensão de textos escritos, de nível intermediário que abordem aspectos técnicos e científicos. Conhecimento de 
aspectos linguístico-estruturais e gramática funcional: estrutura da sentença; frase nominal; substantivo; adjetivo; nume-
rais; pronomes; frase verbal; tempos verbais; verbos auxiliares; palavras relacionais; formação de palavras.  .... PP 1 a 39 
 

Informática Básica:  

Conceitos básicos de hardware e software. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades. ..................................... 1 
Redes de computadores. Protocolo tcp/ip.  ....................................................................................................................... 77 
Conceitos básicos de ambiente Windows Windows XP e Windows 7 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, 
janelas, arquivos, pastas, programas, impressão.  ........................................................................................................... 15 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office.  ............................................................................................................................................................. 21 
Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e pro-
gramas.  .............................................................................................................................................................................. 8 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet 
e intranet. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers Internet (Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox e similares), correio eletrônico(Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares), grupos 
de discussão, fóruns , wikis, busca e pesquisa na internet.  ............................................................................................. 52 
Conceitos de proteção e segurança, realização de cópias de segurança (backup). Noções de vírus, worms e pragas 
virtuais.  ............................................................................................................................................................................... 7 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.)  ................................................................................... 75 
Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo.  ..................................................... 7 
Conhecimentos gerais sobre redes sociais (twitter, facebook, linkedin).  ......................................................................... 82 
 

Atualidades  

Noções sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia e com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico – geográficas. ............................. PP 1 a 28 
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Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela lei nº 9,503, de 23 de setembro de 1997 
e suas alterações, inclusive, a Lei 11.705, de 19-06-2008, Decreto nº 6.488, de 06 2008, Decreto 6.489, de 
19-06-2008 e Resoluções do Contran, sistema nacional de trânsito, normas gerais de circulação e conduta, 
do pedestre e condutores de veículos não motorizados, do cidadão, educação para o trânsito, sinalização de 
trânsito, engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito, dos veículos, 
registro, licenciamento, habilitação, infrações penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, 
crimes de trânsito, direção defensiva;  ............................................................................................................... 1 
noções sobre o funcionamento do veículo de duas ou mais rodas; noções de primeiros socorros,  .............. 58 
respeito ao meio ambiente e convívio social;  .................................................................................................. 70 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho.  ...................................................................................................................................................... 76 
Mecânica de veículos automotores.  ................................................................................................................ 58 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  .................................................................................................... 77 

 
 
 
 

 

 

 


