
 

 
 

 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ......................................... 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ................................................................ 15 
3 Domínio da ortografia oficial.  .......................................................................................... 42 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 

substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 
Emprego de tempos e modos verbais.  .................................................................................. 59 

5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração.  ......................................................... 83 

5.4 Emprego dos sinais de pontuação. ............................................................................ 154 
 5.5 Concordância verbal e nominal. ................................................................................ 162 
 5.6 Regência verbal e nominal.  ...................................................................................... 178 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase ......................................................................... 189 
 5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................ 197 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.  ................................................................... 204 
6.1 Significação das palavras. ......................................................................................... 217 
 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  ..................................................... 230 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. ............................... 240  
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. ........................... 248 
 

 
1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito 

Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), 
instituída pela Lei Complementar nº 94/1998 e suas alterações ............................................... 1 

 

 
1 Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1 Fundamentos da Organização dos Poderes e do 

Distrito Federal. 1.2 Organização do Distrito Federal. 1.3 Organização Administrativa do Distrito 
Federal. .................................................................................................................................... 1 

2 Lei Complementar Distrital nº 840/2011 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais). ......... 3 

3 Decreto Distrital nº 37.297/2016 (Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos 
Civis do Poder Executivo)....................................................................................................... 58 

4 Decreto Distrital nº 36.756/2015 e suas alterações (Sistema Eletrônico de Informações – 
SEI). ....................................................................................................................................... 71 

5 Lei Complementar nº 395/2001 e suas alterações (organização da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal). ..................................................................................................................... 76 

 

 

 
1 Noções básicas de arquitetura de computadores. 1.1 Barramento, processador, memória, 

E/S. .......................................................................................................................................... 1 
2 Noções básicas de sistemas operacionais. 2.1 Gerência de memória, sistema de E/S, 

sistemas de arquivos. ............................................................................................................. 51 
3 Arquitetura cliente-servidor multicamadas. ...................................................................... 74 



 

 
 
4 Conceitos básicos sobre desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicações. ..... 81 
5 Administração de sistemas Windows e Unix/Linux. 5.1 Instalação de sistemas 

operacionais, particionamento de disco, dual boot, comandos básicos Windows e Unix/Linux, 
gerenciamento de usuários, contas e grupos de usuários, instalação de software, atualizações 
e manutenção do sistema, configuração em rede, ferramentas administrativas, máquinas 
virtuais, licença de software, software livre, código aberto. .................................................. 126 

6 Redes de computadores. 6.1 Acesso remoto, topologia de redes, equipamentos de 
interconexão (hubs, switches, roteadores, pontos de acesso wireless), cabeamento 
estruturado. .......................................................................................................................... 244 

7 Protocolo NetBios, protocolo TCP/IP, configuração de redes IP, princípios básicos de 
roteamento, CIDR, redes wireless 80211a/b/g/n, NAT, VLANs. ........................................... 308 

8 Serviços Internet e instalação nas plataformas Windows e Linux VoIP. ........................ 321 
9 Segurança de sistemas. 9.1 Autenticação e autorização, firewalls, antivírus, IDS, 

malwares, VPN, certificados digitais, chaves pública e privadas, protocolos seguros. .......... 327 
 


