
Auxiliar - UEL 1

                             

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

UEL 

 
- AUXILIAR OPERACIONAL 

- AUXILIAR OPERACIONAL/NUTRIÇÃO 
- AUXILIAR OPERACIONAL/ZELADORIA 

 
 
 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão e interpretação de textos informativos, narrativos e de ordem prática (ordens de   serviço, 
memorandos, ofícios etc).  ................................................................................................................................. 1 
Reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no 
texto.  .................................................................................................................................................................. 7 
Inferência de sentido de palavras e/ou expressões. Inferência de informações implícitas no texto.  ............. 24 
Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotografias, charges, cartuns, tiras, gráficos, infográficos 
etc.).  ................................................................................................................................................................. 23 
Noções fundamentais de estruturação da frase e do parágrafo como elemento de compreensão de texto.  13 
Reconhecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contri-
buem para sua continuidade.  .......................................................................................................................... 31 
Identificação de efeitos de ironia ou  humor em textos variados.  ................................................................... 29 
Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de  pontuação, da exploração de recursos orto-
gráficos, dentre outros.  .................................................................................................................................... 37 
Identificação de diferentes  estratégias que contribuem para a continuidade do texto. Vide Gramática 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais (últimos 5 anos) de diversas áreas, como política, economia,  trabalho, socieda-
de, ética, cidadania, assistência social e juventude, saúde, segurança,  tecnologia, energia, relações inter-
nacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade  socioambiental, ecologia, educação e cultura, e 
suas inter-relações e vinculações históricas, no  Paraná e no Brasil.  ................................................ PP 1 a 60 
 
 
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 8.069/1990): Parte Geral: Título I – Das Disposi-
ções Preliminares; Título II – Dos Direitos Fundamentais.  ................................................................. PP 1 a 12 
 
 
MATEMÁTICA:  
Resolução de problemas que envolvam: operações com números inteiros, fracionários e decimais; múltiplos 
e divisores; potenciação e radiciação;  ............................................................................................................... 6 
razão e proporção; regra de três simples e composta; porcentagem;  ............................................................ 37 
equações de 1º e 2º graus; sistemas de equações lineares;  .......................................................................... 50 
sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal (comprimento, massa e temperatura), sistema mo-
netário brasileiro;  ............................................................................................................................................. 31 
formas geométricas básicas: ângulos, perímetro, área e volume de figuras geométricas; relações trigonomé-
tricas no triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras;  ................................................................................ 65 
conjuntos;  .......................................................................................................................................................... 1 
tratamento da informação; gráficos e tabelas. ................................................................................................. 77 
 

 

 


