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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E LÍNGUA PORTUGUESA 
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros,  
mostrando o domínio que se espera de quem já concluiu o ensino médio.......................................................1 
I - Gramática  
Classes de palavras: flexões nominais e verbais.............................................................................................47 
Análise sintática: relações e sentidos entre orações, períodos e funções sintáticas dos termos....................66 
Sintaxe de regência: verbos e sua predicação; regência verbal e nominal, crase..........................................72 
Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal; concordância gramatical e ideológica (silepse)...71 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação de pronomes (próclise, mesóclise e ênclise).........52 
Estilística: denotação e conotação; figuras de linguagem: metáfora, metonímia, prosopopéia, antítese e ple-
onasmo.............................................................................................................................................................45 
Semântica: sinonímia e antonímia...................................................................................................................45 
Pontuação: vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto fi-
nal.....................................................................................................................................................................44  
Acentuação: de acordo com as mudanças ocorridas no Novo Acordo Ortográfico.........................................38 
Morfologia: apresentação das classes morfológicas........................................................................................47 
 
 
 
 
INFORMÁTICA - MICROINFORMÁTICA: Conceito de hardware e software, componentes básicos de 
hardware (processadores, memórias, barramentos, dispositivos de armazenamento, dispositivos de entrada 
e saída, placas e arquiteturas), categorias e tipos de softwares.......................................................................1 
WINDOWS (Windows XP e Windows 7.): uso do ambiente gráfico (janelas, menus e atalhos), painel de con-
trole (configuração do ambiente Windows), área de trabalho, área de transferência, aplicativos e acessórios, 
Windows Explorer, meu computador, conceitos, manipulação e propriedades de pastas, arquivos e atalhos, 
backup e compactação de arquivos.................................................................................................................21 
OFFICE: Word 2007, Excel 2007, Power Point 2007………………………………………………………………39 
INTERNET: conceitos básicos, serviços e segurança, buscadores, utilização do Internet Explorer 8 e  
correio eletrônico (Outlook Express)................................................................................................................80 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnolo-
gia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia, segurança pública e socieda-
de.História e Geografia do Estado de Santa Catarina; divisão política do Estado, clima e vegetação; hidro-
grafia; atualidades: economia, política, desenvolvimento................................................................... PP 1 a 54 
 

 

 
 


