
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
1. Compreensão e Interpretação de Texto As questões de compreensão e interpretação visam a 
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secundárias. 1.3 Dedução de ideias e pontos de vista implícitos nos textos. 1.4 Captação da linha 
argumentativa do autor. 1.5 Diferenciação entre fatos e opiniões. 1.6 Reconhecimento das diferentes 
“vozes” dentro de um texto. 1.7 Identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais 
em determinados contextos. 1.8 Análise dos textos do ponto de vista da unidade temática e estrutural. 
1.9 Reconhecimento da natureza dominante de um texto quanto ao gênero (conto, artigo, carta etc.), ao 
tipo (dissertativo, descritivo, narrativo etc.), ao registro (formal, informal), à variedade (padrão, não-
padrão) e à modalidade (oral, escrita) ...................................................................................................... 1 
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2.2. Estabelecer relações entre os fenômenos gramaticais de diferentes tipos. 2.3. Reconhecimento 
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2.4. Adequação de usos linguísticos ao contexto. 2.5. Domínio da variedade padrão escrita .......... 136 
3. Raciocínio Lógico Verbal Com base em leitura de textos de português, as questões de raciocínio 

lógico verbais avaliarão ........................................................................................................................ 147 
3.1 Apreensão de ambiguidades provocadas por fenômenos lexicais/vocabulares ou sintáticos de 

frases. 3.2 Reconhecimento de relações inferenciais de significado entre sentenças (acarretamento, 
pressuposição implicatura). 3.3 Reconhecimento de significados implícitos motivados por expressões de 
quantidade ........................................................................................................................................... 149 

3.4 Identificação de relações semânticas entre sentenças provocadas por conjunções/conectores 
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Gestão da Informação e Dados 
 
I. Conhecimento de nível intermediário em planilhas de cálculo: a) Operadores, funções e fórmulas. b) 

Tabelas e tabelas dinâmicas. c) Ferramentas de formatação. d) Macros. e) Conexão com dados externos 
via ODBC. ................................................................................................................................................ 1 

II. Conhecimento de nível intermediário de ferramentas de manipulação de dados (ACCESS): a) 
Tabelas. b) Formulários. c) Relatórios. d) Macros. e) Conexões com bancos de dados. ...................... 112 

III. Conhecimento de nível básico de bancos de dados: a) Estrutura de tabelas. b) Relacionamento de 
tabelas (chaves primárias, chaves estrangeiras, chaves de unicidade). c) Modelagem de dados. d) 
Construção de consultas. e) Noções básicas de linguagem SQL. ........................................................ 158 

 

Noções de Lógica  
 
I. Estruturas lógicas; proposições; valores lógicos; lógica de argumentação: analogias, inferências, 
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Contabilidade Geral 
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