
 

 
 

 

Interpretação de texto .........................................................................................................  1 
Ortografia oficial.  ................................................................................................................. 7 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................... 25 
Pontuação. ........................................................................................................................ 30 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. ... 38 
Vozes verbais: ativa e passiva.  ......................................................................................... 85 
Colocação pronominal.  ..................................................................................................... 92 
Concordância verbal e nominal. ......................................................................................... 99 
Regência verbal e nominal. .............................................................................................. 115 
Crase.  ............................................................................................................................. 126 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. ................. 134 

 

 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 

apresentações: Ambiente Microsoft Office; .............................................................................. 1 
Sistema operacional e ambiente Windows;  ..................................................................... 105 
Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows; Utilização dos recursos 

de tabelas dinâmicas, fórmulas, funções e macros no Excel; ............................................... 192 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet; ....................... 192 
Sistema operacional e ambiente Linux. ............................................................................ 211 
Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. ................................................... 241 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet e intranet. ................................................................... 256 
Conceitos de tecnologia de informação: sistemas de informações e conceitos básicos de 

Segurança da Informação. ................................................................................................... 256 
 

 
Problemas de raciocínio lógico envolvendo os seguintes assuntos: estruturas lógicas; ....... 1 
Lógica de argumentação; ................................................................................................... 19 
Diagramas lógicos; ............................................................................................................ 31 
Tautologias; ....................................................................................................................... 36 
Proposições; ...................................................................................................................... 38 
Teoria dos conjuntos; ......................................................................................................... 38 
Análise combinatória; ......................................................................................................... 49 
Noções de estatística e probabilidade. ............................................................................... 60 

 

 
Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais;  ....................................................... 1 
Guia de Orientações Técnicas do CRAS/2009;  ................................................................ 37 
Caderno Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de até 06 anos; 

Caderno de Orientações Técnicas Sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 Anos; Caderno do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas – Orientações Técnicas.  .......................... 72 


