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Língua Portuguesa  
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literá-
rios. Informações literais e inferências possíveis. Ponto de vista do autor. Estruturação do texto: relações 
entre ideias; recursos de coesão.  ...................................................................................................................... 3 
Significação contextual de palavras e expressões.  ......................................................................................... 56 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ................................................................. 59 
Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, 
artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.  ............................................................ 81 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.  ......................................................................... 49 
Colocação pronominal.  .................................................................................................................................... 86 
Crase.  .............................................................................................................................................................. 49 
Pontuação.  ....................................................................................................................................................... 48 
 
 
Matemática  
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.  ....................................... 4 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e pondera-
da. Juro simples.  .............................................................................................................................................. 33 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau.  ..................................................................... 39 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.  ................................................................................................. 64 
Sistemas de medidas usuais.  .......................................................................................................................... 25 
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de Situa-
ções- problema.  ............................................................................................................................................... 49 
 
 
Raciocínio lógico:  
Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições 
usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as 
regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada 
posição. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argu-
mentação, diagramas lógicos, sequências. ....................................................................................... PP 1 a 108 
 
 
Atualidades  
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorri-
dos a partir do 2° semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.  ................................. Pp 1 a 48 
 
 
Informática  
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos  ........................................................................................................................................................ 19 
MS-Office 2010, MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeça-
lhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de que-
bras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de tex-
to.38 
MSExcel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, ela-
boração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
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predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados.  .............................................................................................................................................................. 65 
MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração 
de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. .................................................................... 79  
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. ....... 105 
Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. ....................... 81 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Estatuto da Criança e do Adolescente – Eca (Lei 8.069, de 13.07.1990): 1. Título I - Das Disposições Preliminares; 2. 
Título II, Capítulo I - Do Direito à Vida e à Saúde; Capítulo II - Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; Capítu-
lo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 3. Título III, Capítulo I - Disposições Gerais; Capítulo II, 
Seção II - Dos Produtos e Serviços; 4. Parte Especial - Título III - Da Prática de Ato Infracional. Capítulo I - Disposições 
Gerais. Capítulo II - Dos Direitos Individuais. Capítulo III - Das Garantias Processuais;  ................................................... 1 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação;............................................................................................................................ 32 
Princípios que fundamentam a prática na educação infantil e na adolescência: Pedagogia da infância - Práticas Pedagó-
gicas e Avaliação na Educação Infantil (Parecer 20/2009 - Conselho Nacional de Educação -Ministério da Educação: 
Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil); e Atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de risco e de extremo risco e suas famílias; ....................................................................................................... 48 
Estatuto do Idoso (Lei n.º 10741 de 01/10/2003).  ............................................................................................................ 80 
 
 
 
 


