
 1

Eletrosul Centrais Elétricas S.A 

ELETROSUL 

Profissional de Nível Médio e Superior 

(Comum a Todos os Cargos) 

 

ÍNDICE 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Português:   

Ortografia oficial  ............................................................................................................................................................................................... 01 

Acentuação gráfica ........................................................................................................................................................................................... 02 

Flexão nominal e verbal .................................................................................................................................................................................... 03 

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. ................................................................................................................................ 04 

Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. .................................................................................................................................. 08 

Concordância nominal e verbal. ........................................................................................................................................................................ 13 

Regência nominal e verbal. ............................................................................................................................................................................... 15 

Ocorrência de crase. ......................................................................................................................................................................................... 15 

Pontuação ......................................................................................................................................................................................................... 16 

Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas). Intelecção de texto. ......................................................................... 17 

 

Matemática: 

Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e  
divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com frações. .............................................................................................. 01 

Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas ...... 10 

 

Raciocínio Lógico-Matemático:   

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, orientação 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 ............................................................................................................................................... 01/10 



 2

Noções de Informática:   

Noções de Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a  
Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos de navegação (Internet Explorer, Google Chrome e Firefox) e de correio eletrônico  
(webmail e Outlook). Organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de informação  
e arquivos. Conceitos de proteção e segurança da informação.  ..................................................................................................................... 01 

Microsoft Office 2010. ....................................................................................................................................................................................... 20 

Windows 7. ........................................................................................................................................................................................................ 24 

 

Atualidades: 

Panorama da economia mundial e brasileira. Panorama da política e sociedade mundial e brasileira. Descobertas e inovações  
científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro ...................................... 01/50 

 


