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Compreensão e interpretação de textos.  ......................................................................................................................... 1 
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Articulação textual: operadores sequenciais, expressões referenciais.  ................................................................. 11 
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Raciocínio Lógico 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; dedução de novas 
informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura destas 
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estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica das proposições, uso dos conectivos (e, ou, não, se... então), 
tabelas verdade, relações, gráficos e diagramas.  ........................................................................................................... 1 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos com: Teoria dos Conjuntos (união e 
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análise combinatória; estatística e probabilidade.  ..................................................................................................... 33 
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operadores sentenciais, quantificadores.  .................................................................................................................... 87 
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Sistema operacional Windows 10: configurações básicas do sistema operacional (painel de controle). 
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Acessórios do Windows. Ferramentas Administrativas do Windows.  ...................................................................... 1 
Organização de computadores: Sistema de computação. Principais componentes. Conversão de base. 
Aritmética computacional. Memória principal. Memória cache. Processadores.  .................................................... 6 
Editor de textos MS Word 2010: Criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas. 
Inserção e formatação de gráficos e figuras. Layout de Página. Planilha eletrônica  ............................................... 9 
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O Brasil dos dias de hoje (aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais);  ...................................................... 1 
Ética e cidadania.  .............................................................................................................................................................. 25 
Código de Ética do Governo do Estado de Minas Gerais;  .......................................................................................... 28 
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normas constitucionais sobre administração pública;  .............................................................................................. 33 
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