
 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do  

Rio Grande do Norte - IFRN 
 

Auxiliar em Administração 

 

 

Língua Portuguesa 
1. Organização do texto 1.1. Propósito comunicativo 1.2. Tipos de texto (descritivo, narrativo e argumentativo) 
1.3. Gêneros discursivos 1.4. Mecanismos coesivos 1.5. Fatores de coerência textual 1.6. Paragrafação 1.7. 
Citação do discurso alheio 1.8. Informações implícitas 1.9. Linguagem denotativa e linguagem conotativa ..... 1 
2. Conhecimento linguístico 2.1. Classes de palavras: usos e adequações 2.2. Convenções da norma padrão (no 
âmbito da concordância, da regência, da ortografia e da acentuação gráfica) 2.3. Organização do período 
simples e do período composto 2.4. Pontuação 2.5. Relações semânticas entre palavras (sinonímia e 
antonímia)  ......................................................................................................................................................................... 18 
 
 

Matemática 
1. Números e Operações - Operações com conjuntos: união, interseção e complementar. Sistemas de 
numeração e conjuntos numéricos: números inteiros, racionais, irracionais e reais. Problemas envolvendo as 
operações e seus significados. Divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Razão e 
proporção. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Regra de Três simples ou composta. 
Porcentagem. Juros simples. Equações, inequações e sistemas de equações de primeiro grau. Equações 
polinomiais de 2º grau. Expressões algébricas: monômios, polinômios, produtos notáveis e fatoração. Funções 
afim e quadrática  ................................................................................................................................................................. 1 
2. Espaço e Forma – Congruência e semelhança de triângulos. Noções geométricas de paralelismo, 
perpendicularismo e ângulo em figuras bidimensionais. Cálculo de área e volume de paralelepípedo retângulo 
e de cilindro  ....................................................................................................................................................................... 41 
3. Grandezas e Medidas – Sistema Métrico Decimal: medidas de comprimento, de superfície, de massa, de 
volume e de capacidade. Medidas de tempo. Problemas envolvendo unidades monetárias. Perímetro e área de 
figuras planas. Teorema de Tales. Relações Métricas no triângulo retângulo e Teorema de Pitágoras. Razões 
trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente  ........................................................................ 53 
4. Tratamento da Informação – Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Média aritmética simples e 
ponderada. Cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento.  ....................................................................... 65 
 
 

Informática 
1. Sistema operacional: conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, inclusive 
compactados, pastas e programas (ambientes Linux Ubuntu 12.04 e posteriores e Microsoft Windows 7 e 
posteriores) ........................................................................................................................................................................... 1 
2. Edição e editores de textos: conceitos, janelas, menus, barras de ferramentas, comandos, configurações, 
formatação e modos de visualização (suítes LibreOffice 4.0.2 e posteriores; Microsoft Office 2007 e 
posteriores; e Google Drive)............................................................................................................................................ 19 
3. Edição e editores de planilhas eletrônicas: conceitos, janelas, menus, barras de ferramentas, comandos, 
funções, configurações, importação/exportação de dados, fórmulas e gráficos (suítes LibreOffice 4.0.2 e 
posteriores; Microsoft Office 2007 e posteriores; e Google Drive) .......................................................................... 49 
 
 



 
4. Edição e editores de apresentações: conceitos, menus, barras de ferramentas, edição de slides, formatação, 
modo de visualização e animação (suítes LibreOffice 4.0.2 e posteriores; Microsoft Office 2007 e posteriores; 
e Google Drive) .................................................................................................................................................................. 86 
5. Aplicativos adicionais para suítes de escritório: ferramentas de desenho, de edição de fórmulas e de 
formulários (suítes LibreOffice 4.0.2 e posteriores; Microsoft Office 2007 e posteriores; e Google Drive) ... 112 
6. Redes de computadores: Conceitos, ferramentas e aplicativos para Internet e intranet .............................. 115 
7. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer 10 e posteriores; Mozilla Firefox 20 e posteriore s; e 
Google Chrome 26 e posteriores) ................................................................................................................................. 132 
8. Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook 2007 e posteriores; e Mozilla Thunderbird 17 e 
posteriores) ...................................................................................................................................................................... 144 
9. Sítios de busca e pesquisa na Internet inclusive sintaxe de termos de busca (Google, Yahoo, Bing e Ask.com)
 ............................................................................................................................................................................................ 155 
10. Redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedln, Orkut, Flickr, Google+ e Youtube) ........................................... 159 
11. Aplicativos de Comunicação (Skype e Google Talk) ........................................................................................... 161 
12. Conceitos de vírus, worms, spyware, malware e pragas virtuais. 13. Aplicativos para segurança (AVG 
antivírus; Microsoft Security Essentials; e firewall do Windows 7 e posteriores) .............................................. 162 
14. Procedimentos de cópia e restauração de segurança (backup e restore do Windows 7 e posteriores; e Linux 
Ubuntu 12.04 e posteriores) ......................................................................................................................................... 168 
15. Armazenamento de dados na nuvem (Dropbox, Google Drive e MS Sky drive) ............................................ 173 
 
 

Legislação 
1. Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais Freire (Renan)  .................................................................................... 1 
2. Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional .. 30 
3. Lei nº 11.892, 29 de dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.  .......... 44 

 


