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Morfologia: as classes de palavras.  ................................................................................................................................. 17 
Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, com-
plemento nominal); termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre as conjunções e 
as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e as orações do 
texto); concordância verbal e nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; figuras de 
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Raciocínio Lógico:  
Estruturas Lógicas. Raciocínio Lógico. Diagrama Lógico. Sistemas de Unidades. Álgebra. Razão e Proporção. Regra de 
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Conhecimentos Gerais Estado Rondônia:  
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Utilização do Sistema Operacional Windows XP.  
Configurações Básicas do Windows XP.  
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Planilha Eletrônica Excel (2007).  
Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0).  
Configuração de Impressoras.  
Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0)  
Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.  ............................................................................................... Pp 1 a 113 
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