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Língua Portuguesa: 
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concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  .....................................................................................56 
Relações de sinonímia e de antonímia.  ......................................................................................................56 
Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do 
período (período composto por coordenação e por subordinação).  ............................................................77 
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Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.  .......................................................................48 
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Informática: 
Conceitos e fundamentos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Representação 
e armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e 
funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e concei-
tos básicos, gerenciamento de memória.  .................................................................................................... 1 
Linux. Windows.  .........................................................................................................................................15 
Internet, intranet e extranet.  Browsers: Internet Explorer, Mozilla. Bancos de dados. Hardware (memórias, 
processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, 
chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos).  .................................................................................52 
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Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador 
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Conhecimentos Gerais: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecolo-
gia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. História de Jaboa-
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