
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 

 
Será avaliada a capacidade de o candidato: Ler, compreender e interpretar textos diversos de 
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Identificar efeitos de sentido decorrentes do emprego de marcas linguísticas necessárias à 
compreensão do texto (mecanismos anafóricos e dêiticos, operadores lógicos e argumentativos, 
marcadores de sequenciação do texto, marcadores temporais, formas de indeterminação do agente).
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Identificar os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, 
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Noções de Informática  
 
MS-Windows 7: controle de acesso e autenticação de usuários, painel de controle, central de ações, 

área de trabalho, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, ferramentas de diagnóstico, 
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MS-Word 2007: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
rodapés, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle 
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