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organização interna do texto; elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não
literário; narrativo, descritivo, injuntivo e argumentativo); ......................................................................................... 1
Variação linguística; ........................................................................................................................................................ 18
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mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos (tempos, modos); ............................................................................ 21
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de programas; editor de texto (MS office 2010): conceitos básicos, menus, barras de ferramentas, comandos,
configurações, formatação, proteção de documentos (MS office 2010); editor de planilhas eletrônicas (MS
office 2010): conceitos básicos, menus, barras de ferramentas, comandos, funções, configurações, criação de
fórmulas, referências entre planilhas, gráficos (Ms office 2010); softwares para apresentações (MS office
2010): criação e formatação de slides, criação e formatação de slide mestre, criação de apresentações; .......... 4
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de mapeamento e pesquisa de rede, navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome últimas
versões (data de abertura do edital); ................................................................................................................................ 30
Noções de proteção e segurança da informação: conceitos de vírus, spyware, spam, certificados de
segurança, acesso a sites seguros, ética na utilização da internet em ambiente corporativo, cuidados e
prevenções, noções de backup. ........................................................................................................................................... 42
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