
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
Interpretação de textos ........................................................................................................................ 1 
Coesão e coerência textuais ................................................................................................................ 7 
Variação linguística ............................................................................................................................ 31 
Ortografia ........................................................................................................................................... 38 
Sintaxe: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, análise 

sintática .................................................................................................................................................. 54 
Emprego de sinais de pontuação ..................................................................................................... 108 
Semântica: homonímia, paronímia, sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação ....... 116 
Estilística: figuras de linguagem, de pensamento, de sintaxe e vícios da linguagem ....................... 128 
 

Informática  
Sistemas operacionais: conhecimentos sobre os principais sistemas operacionais e suas aplicações 

(Windows e Linux). ................................................................................................................................... 1 
Utilização do sistema operacional Windows 7 e superiores: acessar, instalar e remover aplicativos. 

Utilização de softwares aplicativos e utilitários. Manipulação de arquivos: copiar, apagar e mover arquivos 
dentro do Windows utilizando o Windows Explorer. ............................................................................... 35 

Conhecimentos em edição de textos (Microsoft Word 2007 e superiores): criação e formatação de 
documentos. ......................................................................................................................................... 153 

Conhecimentos em planilha eletrônica (Microsoft Excel 2007 e superiores): criação e formatação de 
planilhas. .............................................................................................................................................. 260 

Conhecimentos em criação de apresentações (Microsoft PowerPoint 2007 e superiores). .............. 379 
Utilização do sistema operacional Linux Ubuntu: conhecimentos gerais sobre o sistema operacional.

 ............................................................................................................................................................. 460 
Conhecimentos da suíte de aplicativos LibreOffice à partir da versão 5. .......................................... 507 
 

Conhecimentos Gerais sobre o Município de Campo 
Largo  

Criação do município, história de Campo Largo e seus aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Imigração. Organização administrativa atual e histórica de Campo Largo ................................................ 1 

 

Raciocínio Lógico  
Princípios de contagem e probabilidade. ............................................................................................. 1 
Operações com conjuntos. ................................................................................................................ 20 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. ................................ 31 
 



 

Conhecimentos Específicos 
 
Acidente do trabalho e doença ocupacional  ........................................................................................ 1 
Conceitos Perigo – Análise Preliminar de Perigo – APP Riscos no ambiente de trabalho – agentes de 

risco, Análise Preliminar de Riscos – APR e técnicas de análise de risco Insalubridade e 
periculosidade...... .................................................................................................................................... 9 

Conceitos e anexos normativos EPI – equipamentos de proteção individual EPC – equipamentos de 
proteção coletiva  ................................................................................................................................... 14 

Normas Regulamentadoras do trabalho (NR) prevenção e combate a incêndios .............................. 42 
Código de Segurança contra Incêndio e Pânico – CSCIP do CBPMPR e Normas de Procedimento 

Técnico – NPT ........................................................................................................................................ 44 
Análise de acidentes – investigação, causas e providências.  ........................................................... 73 
Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT  .................................................................................... 73 
Instalações sanitárias.  ...................................................................................................................... 76 
 

 


