
SECAD 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

DO ESTADO DO TOCANTINS  

 

SECAD 
 
 

Comum aos cargos de nível Médio 

 
- Assistente Administrativo 
- Almoxarife 
- Cenotécnico 
- Fiscal Ambiental 
- Guarda Parque 
- Técnico em Operações de Suporte e Desenvolvimento 
 

                                         ÍNDICE                          
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
1 Compreensão e interpretação de textos.  ....................................................................................................... 1 
2 Tipologia textual.  ............................................................................................................................................ 6 
3 Ortografia oficial.  .......................................................................................................................................... 18 
4 Acentuação gráfica.  ...................................................................................................................................... 21 
5 Emprego das classes de palavras.  .............................................................................................................. 30 
6 Emprego do sinal indicativo de crase.  ......................................................................................................... 24 
7 Sintaxe da oração e do período.  .................................................................................................................. 48 
8 Pontuação.  ................................................................................................................................................... 23 
9 Concordância nominal e verbal.  ................................................................................................................... 50 
10 Regência nominal e verbal.  ........................................................................................................................ 51 
11 Significação das palavras.  .......................................................................................................................... 24 
12 Redação de correspondências oficiais.  ..................................................................................................... 56 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO:  
Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para todo”, “existe” e 
suas variações; as negações.  As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou i-
gual” e suas variações.  ..................................................................................................................................... 1 
Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interse-
ção e diferença.  ................................................................................................................................................. 5 
Os principais conjuntos numéricos; ................................................................................................................... 4 
intervalos e semi-retas;  ..................................................................................................................................... 9 
faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras);  .................................................................. 10 
prazos (de validade, tolerância e outros);  ....................................................................................................... 32 
limites (de carga, velocidade e outros);  .......................................................................................................... 34 
comparações (de custos, duração, outras);  .................................................................................................... 43 
contagem, medição, avaliação e quantificação;  ............................................................................................. 44 
índices e taxas (percentuais, por mil, outras).  ................................................................................................ 29 
 



SECAD 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
1 Sistema operacional Windows.  ...................................................................................................................... 1 
2 Noções do ambiente Microsoft Office.  ......................................................................................................... 20 
3 Conceitos relacionados à Internet.  ............................................................................................................... 52   
4 Navegadores.  ............................................................................................................................................... 63 
5 Correio eletrônico. ......................................................................................................................................... 70 
6 Segurança da informação.  ........................................................................................................................... 76 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e eco-
logia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.  ................................................................................. 1 
2. Aspectos físicos, geográficos, históricos, sociais, culturais, demográficos, econômicos e divisão políti-
co-administrativa do Estado do Tocantins,  ..................................................................................................... 14 
Estatuto do Servidor (Lei nº 1.1818).  .............................................................................................................. 20 
 

 

 


