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Língua Portuguesa 
1. Equivalência e transformação de estruturas: Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de 
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e 
subordinação. Colocação pronominal.  ............................................................................................................................. 1 
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recursos linguísticos usados em função dessas modalizações; Textos: publicitários, jornalísticos, instrucionais, 
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hiperonímia, ambiguidade.  ............................................................................................................................................. 29 
4. Figuras de linguagem: Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, 
onomatopeia, antítese, paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia, 
aliteração); Figuras e Vícios de Linguagem.  ................................................................................................................ 29 
5. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.  .......................... 34 
6. Fonologia: Conceito/Encontros vocálicos/Dígrafos/Ortoépia/Divisão Silábica/Prosódia.  ........................... 34 
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8. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; 
Interjeição; Verbo-flexão. 9. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 10. Adjetivo: classificação, flexão, 
emprego; 11. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de 
tratamento; 12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e 
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Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras; Frase-oração-período; Orações: 
coordenadas e subordinadas; Sujeito: classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo – nominal; 
Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto; Adjuntos adnominais e adverbiais; Agente da passiva; 
Vocativo e aposto; Período composto por coordenação; Período composto por subordinação; Concordância 
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Raciocínio Lógico 
1. Conjuntos: Conjuntos dos números naturais; Conjunto dos números inteiros relativos; Conjunto dos 
números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as 
operações relativas aos conjuntos citados; Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença; Conjuntos Numéricos : Os principais conjuntos 
numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos (de 
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7. Lógica: Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos matemáticos 
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Conhecimentos Gerais 
1. Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história do local, do 
Brasil e do Mundo). 2. Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos 
seis meses): descobertas e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
contemporânea ..................................................................................................................................................................... 1 

 


