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Conhecimentos Gerais 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Análise, interpretação e aplicação dos recursos expressivos da língua (na manifestação das várias lingua-
gens). Reconhecimento, em textos de diferentes gêneros, dos recursos verbais e não verbais utilizados. 
Reconhecimento dos usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação 
 ............................................................................................................................................................. .pp 1 a 85 
 
LÍNGUA INGLESA  
Compreensão das ideias principais, equivalência de sentido com a Língua Portuguesa, bem como, nível 
vocabular, sinônimos, antônimos, falsos cognatos e expressões idiomáticas; Reconhecimento e uso de itens 
gramaticais e respectivas estruturas:- classes gramaticais: artigos, substantivos, pronomes, adjetivos, ad-
vérbios, numerais, verbos, preposições e conjunções;- itens gramaticais: graus dos adjetivos, question tags, 
If clauses, passive voice e reported speech. .......................................................................................  pp 1 a 68 
 
INFORMÁTICA  
- MS-Word: Edição e formatação de textos; Fontes; Localização e substituição; Linhas e colunas; Marcado-
res; Tabelas; Orientação; Cabeçalhos; Rodapés; Margens; Controle de quebras; Numeração de páginas; 
Inserção de objetos e símbolos; Caixas de texto; Impressão. ................................................................... 1 a 22 
- MS-Excel: Células; Linhas e colunas; Formatação; Localização e substituição; Pastas;Gráficos; Tabelas; 
Fórmulas, funções e macros; Inserção de objetos e símbolos; Exportação e importação de dados; Classifi-
cação e filtro de dados; Cabeçalhos; Rodapés; Margens;Impressão. ..................................................... 22 a 31 
- MS-Powerpoint: Slides; Formatação e edição de apresentações; Anotações; Régua; Guias;Inserção de 
objetos e símbolos; Tabelas; Numeração; Orientação; Transição; Animação;Apresentação; Slide Mestre; 
Botões de ação; Cabeçalho; Rodapé; Impressão. ................................................................................... 31 a 36 
- MS-Access: Banco de Dados; Tabela de Dados; Coluna; Linha; Tipos de campo;Propriedades; Modo de 
exibição; Localizar e substituir; Edição; Consulta; Relatório; Formulário;Exportação e importação de dados; 
Relacionamentos; Macros; Impressão. .................................................................................................... 36 a 45 
- Internet: Conceitos; Navegação; Sites; Browsers; E-mails; SPAM; URL (Uniform Resource Locator) 45 a 76 
 
SISTEMA DA QUALIDADE  ................................................................................................................ pp 1 a 17 
Conceitos básicos sobre ferramentas da qualidade;  
Conceitos básicos sobre programa 5S;  
Conceitos básicos sobre normas de gestão da qualidade: NBR ISO 9001 e NBR ISO/IEC 17025.  
 
SEGURANÇA DO TRABALHO  .......................................................................................................... pp 1 a 42 
Primeiros socorros.  
Cuidados com a manipulação de produtos químicos.  
Cuidados no manuseio e descarte de resíduos industriais.  
Ações de prevenção e combate a princípios de incêndio.  
Cuidados antes de iniciar uma atividade: inspeção no local de trabalho, máquina/equipamentos / instala-
ções, equipamentos de proteção adequados.  
 

 
 

 


