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Língua Portuguesa 
Leitura e compreensão de textos. Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação 
entre ideias. Ideia central e intenção comunicativa. Efeitos de sentido.  ................................................................... 1 
Figuras de Linguagem.  ........................................................................................................................................................ 4 
Recursos de argumentação.  ............................................................................................................................................... 7 
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Léxico: Significação das palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no texto. ..... 13 
Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais).  ...................................................................... 16 
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Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e consonantais.  ................................................................ 18 
Ortografia: sistema oficial vigente.  ................................................................................................................................ 20 
Acentuação gráfica e acentuação tônica.  ...................................................................................................................... 24 
Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: emprego e flexões. Período simples e período composto: colocação 
de termos e orações no período. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego do infinitivo.  .................... 26 
Emprego do acento indicativo de crase.  ....................................................................................................................... 63 
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Matemática 
Funções Reais: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, função do 2º 
grau, valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau.  ...................................................................................... 1 
Equações de 1º e 2º graus.  ................................................................................................................................................. 5 
Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.  ............................................................................................... 8 
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Teorema de Tales.  ............................................................................................................................................................ 13 
Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações.  ......................................... 14 
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Informática Básica 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2010 e versões superiores: saber identificar, caracterizar, 
usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, 
modos de exibição do documento e zoom; abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, 
configurar documentos utilizando as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de 
Opções, teclado e/ou mouse; identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e 
grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição para formatar, 
personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; saber identificar as 
configurações e configurar as Opções do Word; saber usar a Ajuda; aplicar teclas de atalho para qualquer 
operação.  ............................................................................................................................................................................... 1 



Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2010 e versões superiores: saber identificar, caracterizar, 
usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões; definir e identificar célula, planilha e pasta; abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando 
as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; saber 
selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; identificar e utilizar os ícones das barras de 
ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição para 
formatar, alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer 
a seleção de células; saber usar a Ajuda; aplicar teclas de atalho para qualquer operação; reconhecer fórmulas. 
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Legislação 
Constituição Federal de 1988: Princípios Fundamentais (arts. 1º a 4º); ................................................................... 1 
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