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Língua Portuguesa  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).  .................................................................. 1 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ................................................................................... 45 
Pontuação.  ....................................................................................................................................................................... 42 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e  
sentido que imprimem às relações que estabelecem.  ..................................................................................................... 45 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.  ........................................................................................... 63 
Colocação pronominal. ..................................................................................................................................................... 65 
Crase. ............................................................................................................................................................................... 42 
 
 
Matemática  
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades.  ..................................................................................................................................................................... 1 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples.  .............................................................................................. 28 
Equação do 1.º grau.  ........................................................................................................................................................ 35 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.  ................................................................. 24 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.  .................................................................................................................. 40 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  ..................................................................................................... 55 
 
 
Conhecimentos Gerais  
História do Brasil  
Da Revolução de 1930 ao Brasil contemporâneo:  A Era Vargas;   Brasil na II Guerra.  Regime Militar – 1964-1985: o 
Golpe de 1964 e o Regime Militar;  a repressão política e o “milagre econômico”;  fim do Regime Militar;  Campanha 
Diretas Já! (1984);  Eleições de Tancredo Neves e José Sarney (1985). Presidentes posteriores.  ..................... Pp 1 a 30 
 
 
Geografia  
O Brasil no mundo: localização; extensão.  A natureza brasileira: os grandes domínios morfoclimáticos. Hidrografia e 
aproveitamento dos principais rios.  A vegetação original. Os recursos naturais. Os problemas ambientais. A população 
brasileira: crescimento e distribuição. Estrutura da população. Mobilidade. A organização do espaço brasileiro: As ativi-
dades industriais. O espaço agropecuário. Comércio, transportes e comunicações.  O espaço urbano.  As relações do 
Brasil com o mundo: o Brasil no Mercosul.  ........................................................................................................... Pp 1 a 50 
 
 
Atualidades  
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos nos últi-
mos 06 (seis) meses, a contar, retroativamente, da data da publicação do Edital, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 ............................................................................................................................................................................ Pp 1 a    37  
 
 
Legislação  
Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011(Lei de acesso à informação).  ............................................................ Pp 1 a 7 

 
 
 

 


