
 

 

Serviço Autônomo Municipal de Água  

e Esgoto – SAMAE/Caxias do Sul 
 

Agente Comercial 

 

 

Língua Portuguesa 
3.1.1.1 Análise e Interpretação de Textos: leitura de textos, compreensão global das informações, 
reconhecimento da estrutura do texto e dos parágrafos, identificação das ideias principais e secundárias, 
pressuposições, inferências, significados de palavras e expressões no texto, substituição de palavras e de 
expressões do texto, nexos e outros recursos coesivos e recursos de argumentação.  ........................................ 1 
3.1.1.2 Fonologia: letras (consoantes, vogais e semivogais), fonemas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros 
consonantais, sílaba (classificação, divisão, acento tônico, acentuação gráfica e suas regras, monossílabos, 
regras especiais, acento diferencial/grave), ortografia, notações léxicas, emprego dos porquês, emprego do 
hífen, sinais de pontuação.  .............................................................................................................................................. 9 
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(propriedades da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional), negação de proposições 
compostas, diagramas lógicos, método dedutivo (redução do número de conectivos, forma normal das 
proposições, forma normal conjuntiva, formal normal disjuntiva, princípio da dualidade), argumentos 
(definição, validade, critério de validade, condicional associada, argumentos válidos fundamentais e regras 
de inferência), validade mediante tabelas-verdade, validade mediante regras de inferência e equivalência, 
lógica de argumentação, implicação lógica, verdades e mentiras, associação lógica, demonstração condicional 
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3.1.3.1.2 Teoria dos Conjuntos: introdução, relações de pertinência e inclusão, subconjuntos, conjunto das 
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de existência e unicidade, negação de proposições com quantificadores.  .......................................................... 30 
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complexos), razão e proporção, regra de três, progressões aritméticas e geométricas, equações de graus 1, 2 
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