
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ........................................................... 1 
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ................................................................................... 12 
Domínio da ortografia oficial;  ............................................................................................................ 34 
Emprego da acentuação gráfica.  ...................................................................................................... 49 
Domínio dos mecanismos de coesão textual; Emprego de elementos de referenciação, substituição e 

repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual;  ................................................ 55 
Emprego/correlação de tempos e modos verbais.  ............................................................................ 68 
Domínio da estrutura morfossintática do período; Relações de coordenação entre orações e entre 

termos da oração; Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração;  ....................... 81 
Emprego dos sinais de pontuação;  ................................................................................................. 147 
Concordância verbal e nominal;  ...................................................................................................... 156 
Emprego do sinal indicativo de crase;  ............................................................................................. 172 
Colocação dos pronomes átonos.  ................................................................................................... 180 
Reescritura de frases e parágrafos do texto; Substituição de palavras ou de trechos de texto. Análise 

do Discurso: pressupostos, subentendidos e implícitos.  ...................................................................... 187 
 

Raciocínio Lógico 
 
Estruturas lógicas ................................................................................................................................ 1 
Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões ......................................... 19 
Lógica sentencial (ou proposicional) .................................................................................................. 31 
Proposições simples e compostas; Tabela verdade ........................................................................... 31 
Equivalências ..................................................................................................................................... 31 
Leis de Morgan .................................................................................................................................. 37 
Diagramas lógicos ............................................................................................................................. 40 
Lógica de primeira ordem .................................................................................................................. 45 
Princípios de contagem e probabilidade ............................................................................................ 50 
Operações com conjuntos ................................................................................................................. 70 
 

Informática Básica 
 
Noções de sistema operacional (ambiente Windows). ......................................................................... 1 
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office). ......................................... 73 
Redes de computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e 

intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e 
similares); Sítios de busca e pesquisa na Internet; Redes sociais; Computação na nuvem (cloud 
computing). .......................................................................................................................................... 168 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. ..... 292 
Segurança da informação; Procedimentos de segurança; Noções de vírus, worms e pragas virtuais; 

Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.); Procedimentos de backup; 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). .......................................................................... 308 



 

Legislação e Ética na Administração Pública 
 
Constituição da República Federativa do Brasil 1988: Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do 

Desporto  .................................................................................................................................................. 1 
Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia  .............................................................................................. 11 
Capítulo VII - Da Administração Pública. ........................................................................................... 13 
Lei nº 8.069, de 13/7/1990: Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  ........... 30 
Lei nº 8.112, de 11/12/90: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e 

das Fundações Públicas Federais.  ........................................................................................................ 84 
Victor - Decreto nº 1.171, de 22/6/1994: Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal.  ............................................................................................................................... 124 
Lei nº 9.394, de 20/12/1996, e suas alterações: Diretrizes e Bases da Educação Nacional. ............ 138 
Lei nº 11.892, de 29/12/2008: Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.   ........................ 165 
 

Conteúdos Específicos 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90). Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB (Lei nº 9.394/96). ............................................................................................................................ 1 
Relações Humanas no Trabalho. ......................................................................................................... 1 
Níveis de interação e comunicação. .................................................................................................... 7 
Trabalho em equipe.  ......................................................................................................................... 18 
Trabalho interdisciplinar e multidisciplinar.  ........................................................................................ 30 
Noções sobre a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência (Lei nº 10.048/00, Lei nº 

10.098/00 e o Decreto-Lei nº 5.296/04).  ................................................................................................ 33 
Política Nacional para integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Decreto nº 3.298/99 e suas 

alterações e a Lei nº 7.853/89).  ............................................................................................................. 61 
Adolescência. Noções das características de desenvolvimento psicossocial do adolescente. Qualidade 

de Vida do Adolescente: Saúde, esporte e lazer. ................................................................................... 79 
Conhecimento básico sobre diagnóstico e prevenção ao uso de drogas.  ....................................... 112 
Disciplina Escolar: Conceitos e possibilidades.  ............................................................................... 118 
Contexto social e escola: Diversidade cultural, gênero, preconceito, uso de drogas, violência e mídia 

nas relações escolares.  ....................................................................................................................... 124 
Noções de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Primeiros Socorros no Ambiente Escolar. .......... 189 
 
 


