
 

Prefeitura Municipal  

de Foz do Iguaçu/PR 
 

Professor Nível I e Professor  
de Educação Infantil Nível I 

 

Língua Portuguesa 
1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias principais e 
secundárias. 1.4 Relação entre as ideias. 1.5 Efeitos de sentido.  ............................................................................... 1 

1.7 Figuras de linguagem.  ................................................................................................................................................... 4 

1.8 Recursos de argumentação.  ......................................................................................................................................... 7 

1.9 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.  .................................................................................... 10 

1.10 Coesão e coerência textuais.  .................................................................................................................................... 11 

2. Léxico: 2.1 Significação de palavras e expressões no texto.  ................................................................................. 15 

2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto.  ............................................................................................. 17 

2.3 Estrutura e formação de palavras.  ........................................................................................................................... 21 

3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas. 3.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica 
sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/12).  ..................... 24 

3.3 Relações entre fonemas e grafias.  ............................................................................................................................ 31 

3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais.  ............................................................................................................ 33 

3.6 Vozes verbais e sua conversão.  ................................................................................................................................. 69 

3.7 Concordância nominal e verbal. ................................................................................................................................ 74 

3.8 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).  ........................................... 79 

3.9 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes 
relativos.  ................................................................................................................................................................................ 88 

3.10 Pontuação.  ................................................................................................................................................................... 99 

 

Informática 
1 Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 7: (1) Área de Trabalho (Exibir, Classificar, 
Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de 
Controle, Dispositivos e Impressoras, PROGRAMA Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, 
Pesquisar PROGRAMA e Arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, 
ver as propriedades, identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, 
caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, do 
Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar 
PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de 
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criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: 
identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da 
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configurar planilhas e pastas, utilizando as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da 
Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das 
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