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Língua Portuguesa
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO Interpretação de Texto: As questões de Língua Portuguesa têm por
objetivo verificar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de
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ORTOGRAFIA, GRAMÁTICA E SINTAXE A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra
Ortográfica vigente. Estrutura e formação das palavras/Emprego das palavras variáveis e das invariáveis;
Sintaxe do período e da oração. Processos de coordenação e subordinação; Sintaxe de concordância; Sintaxe
de colocação; Sintaxe de regência; Crase; Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. ....................... 27

Raciocínio Lógico
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo (entendimento de
estrutura lógica e matemática de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida
prática, razões e proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais .......................................................1
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Atualidades
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no Brasil e no mundo.
Princípios de organização social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos
principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente
veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio,
televisão, jornais, revistas e/ou internet .........................................................................................................................1

