
 

Defensoria Pública do 

Estado do Paraná - DPE/PR 

 

- Técnico em Recursos Humanos - Técnico em 
Informática - Técnico em Rede de Computadores 

(COMUM A TODOS) 

 

Língua Portuguesa 
1. Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não – literário, narrativo, 
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. ........................................................................... 1 
2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos 
em português. ....................................................................................................................................................................... 4 
3. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. ................................................................................................................. 11 
4. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância 
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no 
português; mecanismos de coesão textual. .................................................................................................................. 38 
5. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. .......................................... 57 
6. Estilística: figuras de linguagem. ................................................................................................................................ 66 
 

Raciocínio Lógico 
ESTRUTURAS LÓGICAS: sentença abertas e fechadas, proposições, operadores lógicos, negação, Tabua lógica, 
tautologia, contradição, quantificadores, negação das proposições, equivalência lógica, condição suficiente e 
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páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. ......................................... 8 
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