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CONHECIMENTOS GERAIS  
 
Língua Portuguesa  
Procedimentos de leitura. Implicações do suporte do gênero e/ou do enunciador na compreensão do tex-
to.Relações entre textos. Coerência e Coesão no processamento do texto.Relações entre recursos expres-
sivos e efeitos de sentido. Figuras de linguagem.  .............................................................................. Pp 1 A 85 
 
Língua Inglesa  
Compreensão de texto técnico escrito em Língua Inglesa. Gramática para a compreensão de conteúdos 
semânticos. Competência para entender e interpretar textos redigidos em inglês de nível intermediário e 
técnico. ............................................................................................................................................................... 1 
Domínio das seguintes estruturas gramaticais: artigos, substantivos , (gênero, número) plural dos substanti-
vos, gêneros dos substantivos, uso dos possessivos, adjetivos (comparativos e superlativos regulares e 
irregulares),: demonstrativos, indefinidos, comparativos e superlativos, formas regulares e irregulares; pos-
sessivos. Pronomes: pronomes pessoais, possessivos, indefinidos, relativos. Verbos: formas e tempos ver-
bais simples/compostos de verbos regulares, irregulares e modais, e os verbos anômalos. Advérbios: de 
frequência, de modo e intensidade. Preposições; Conjunções; Orações: estrutura das orações afirmativas, 
interrogativas e negativas. Numerais (leitura, escrita e representação dos sistemas de medidas), palavras 
cognatas. Tradução: conhecimento de vocabulário específico da área de tecnologia/gestão (ESP=English for 
Special Purposes).  ........................................................................................................................................... 30 
 
Raciocínio Lógico  
Lógica de argumentação: Proposição simples e proposição composta; Conectivos lógicos; Simbologia das 
proposições, lógicas de proposições; Tabelas verdade; Equivalência; Tautologia; Contradição; Contingência; 
Condições existentes na condicional; Proposições associadas ou relacionadas existentes na condicional; 
Argumento; Validade de um argumento; Principais regras de inferência; Quantificadores; Negação com 
quantificadores. Diagramas lógicos: Inclusão; Interseção; Disjunção. Lógica matemática qualitativa, Sequên-
cias Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras.  ....................................................................................... 1 
Geometria básica.  ............................................................................................................................................ 91 
Álgebra básica e sistemas lineares. ................................................................................................................. 96 
Calendários.  ................................................................................................................................................... 117 
Numeração.  ................................................................................................................................................... 116 
Razões Especiais.  ......................................................................................................................................... 115 
Análise Combinatória e Probabilidade.  ........................................................................................................... 55 
Progressões Aritmética e Geométrica.  .......................................................................................................... 112 
Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e 
diferença. Comparações. ................................................................................................................................. 64 
 
AS6 - Assistente Administrativo  
1- Funções da administração: organização, planejamento, controle.  ............................................................... 1 
2 – Arquivos e documentos (conceitos, características): organização, administração, gestão de documentos, 
métodos, técnicas e sistemas de arquivamento.  .............................................................................................. 8 
3 – Conhecimentos de informática: word, excel, power point, noções de mala direta, internet.  .................... 26 
4 – Conhecimentos de técnicas de secretaria e regras comportamentais, marketing pessoal, administração 
do tempo, comunicação empresarial.  .............................................................................................................. 76 
5 – Competências, conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. ................... 78 
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6 – Noções de administração de materiais.  .................................................................................................... 92 
7 – Ética administrativa e responsabilidade.  ................................................................................................... 96 
7 - Social Corporativa (Código de Ética do Servidor Público Federal).  .......................................................... 97 
8 – Regime Jurídico Único dos Servidores Federais (Lei n° 8.112/90). .......................................................... 99 

 
 

 

 
 

 

 


