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LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos, com moderado grau de complexidade. Reconhecimento da  finalidade de textos 
de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou 
expressões. Inferência de informações implícitas no texto e das relações de causa e consequência entre as partes de 
um texto. Distinção entre fato e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotografias, 
charges, cartuns, tiras, gráficos, infográficos etc.). Reconhecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, preposições, locuções, pronomes. Reconhecimento das relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou substituições que contribuam para sua continuidade. Identificação de efeitos de 
ironia ou humor em textos variados.  .................................................................................................................................. 1 
Pontuação (principais funções: vírgula, ponto, ponto e vírgula, travessões, aspas).  ....................................................... 42 
Recursos morfossintáticos.  .............................................................................................................................................. 46 
Ambiguidade e paráfrase. Vocabulário.  ........................................................................................................................... 44 
Sinonímia, paronímia e antonímia.  ................................................................................................................................... 44 
Reconhecimento do emprego de: verbos, substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, preposições.  .............................. 46 
Crase. ............................................................................................................................................................................... 43 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. ........................................................................................... 65 
Acentuação e ortografia.  .................................................................................................................................................. 35 

 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com números naturais, inteiros, fracionários e 
decimais. Razão e Proporção. Porcentagem. Média aritmética e média ponderada.  ........................................................ 1 
Equações de primeiro e segundo graus.  ............................................................................................................................ 3 
Funções: conceito e tipos (lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas).  ............................................................. 43 
Progressões aritméticas e geométricas.  .......................................................................................................................... 87 
Análise combinatória: princípio operacional da contagem.  .............................................................................................. 91 
 
 
INFORMÁTICA  
Noções de uso da internet para informação e comunicação. Noções de trabalho com computadores em rede interna. 
Recursos de escrita e editoração de texto. Recursos de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas. 
Noções básicas (de usuário) sobre instalação e funcionamento de computadores pessoais.  ............................ Pp 1 a 101 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES  
Informações de ampla divulgação na imprensa sobre meio ambiente, cidadania, aspectos da vida econômica, social, 
política e cultural no Paraná e no Brasil.  ............................................................................................................... Pp 1 a 41 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. 
Noções Básicas sobre as Relações Humanas.  
Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de Jovens.  
Normas Básicas de Segurança em unidades socioeducativas.  
Normativas Internacionais para a proteção de jovens privados de liberdade e para a administração da justiça da infância 
e da juventude (ONU – UNICEF).  
Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF).  
Noções básicas sobre a Pedagogia do Oprimido. 
A relevância da presença, do vínculo e do exemplo como componentes do processo educativo.  
A concepção de Protagonismo Juvenil.  
Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e 
regulamenta a execução das medidas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional  
(portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf).  .............................................................................................. Pp 1 a 84 
 


