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LÍNGUA PORTUGUESA:  
1. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ...................................................................................... 1 
2. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  
3. Domínio da ortografia oficial.  ........................................................................................................................................ 36 
3.1. Emprego das letras.  
3.2. Emprego da acentuação gráfica.  
4. Domínio dos mecanismos de coesão textual.  .............................................................................................................. 21 
4.1. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequencia-
ção textual.  
4.2. Emprego/correlação de tempos e modos verbais.  
5. Domínio da estrutura morfossintática do período.  ........................................................................................................ 61 
5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  
5.2. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.  
5.3. Emprego dos sinais de pontuação.  
5.4. Concordância verbal e nominal.  
5.5. Emprego do sinal indicativo de crase.  
5.6. Colocação dos pronomes átonos.  
6. Reescritura de frases e parágrafos do texto.  ............................................................................................................... 27 
6.1. Substituição de palavras ou de trechos de texto.  
6.2. Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  
7. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República).  ............................................. 72 
7.1. Adequação da linguagem ao tipo de documento.  
7.2. Adequação do formato do texto ao gênero.  
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO:  
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; 
múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com frações.  
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem 
e problemas.  ...................................................................................................................................................................... 1 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e 
elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orienta-
ção espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.  ............................................ 42 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
LEGISLAÇÃO  
1. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, Capítulo III Seção I, Artigos de 205 a 214, 
incluídas suas alterações e legislação complementar.  
2. Lei nº 9.394, de 20/12/1996: Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
3. Lei nº 11.741, de 16/7/2008: Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 
técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica.  
4. Resolução CNE/CEB nº6/2012, de 20/10/2012: Define as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação para Educação Profissional Técnica de Nível Médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004 e 
da Lei nº 11.741, de 16/7/2008, que alterou os dispositivos da LDB para a Educação Profissional.  
5. Lei nº 1.762 de 1986 .......................................................................................................................................... pp 1 A 36 
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ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL - ADMINISTRAÇÃO 
Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade.  
Funções administrativas: noções sobre Organização e Estrutura organizacional. Rotinas administrativas: circulação de 
documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo, e procedimentos administrativos. Ofícios e memorandos, emissão 
de relatórios.  
Noções básicas de administração patrimonial.  
Noções básicas de administração e controle de estoques.  
Noções básicas de Administração Pública: Administração Direta e Indireta.  
Ato administrativo:conceito. Constituição da República Federativa do Brasil: organização do Estado, direitos e garantias 
fundamentais, organização dos Poderes.  
Noções de atendimento ao público.  
Redação Oficial: memorandos, comunicações internas e requerimentos.  .......................................................... Pp 1 a 109 
 
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel; apresentação de slides; Noções de 
organização de arquivos e métodos de acesso.  ......................................................................................................... Pp 59 
 
Inglês técnico.  ..................................................................................................................................................... Pp 1 a 27 

 


