
 

 
 

 
Compreensão e interpretação de textos: ideias principais e secundárias, explícitas e 

implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais;  ........................................... 1 
Significação contextual de palavras e expressões.  ........................................................... 28 
Fatores de textualidade: coesão e coerência textual.  ........................................................ 38 
Ortografia oficial.  ............................................................................................................... 68 
Acentuação gráfica  ........................................................................................................... 85 
Crase.  ............................................................................................................................... 91 
Emprego das classes de palavras.  ................................................................................... 95 
Pontuação. ...................................................................................................................... 146 
Concordância nominal e verbal. ....................................................................................... 155  
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................. 171 
Sintaxe do período simples e composto.  ......................................................................... 182 
Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Ambiguidade, 

denotação e conotação,  ...................................................................................................... 189 
Figuras de linguagem,  .................................................................................................... 189 
Vícios de linguagem.  ....................................................................................................... 199 
Redação Oficial: normas para composição do texto oficial; tipos de correspondência 

oficial............ ........................................................................................................................ 204 
 

 
Hardware e Software – conceitos básicos ........................................................................... 1 
Sistemas operacionais: GNU/Linux e Windows 7 ou superior ............................................ 24 
Conceitos de Internet e Intranet e suas tecnologias, World Wide Web – WWW –, Navegador 

de Internet (Internet Explorer 9 ou superior, Mozilla Firefox 45 ou superior, Chrome 45 ou 
superior); .............................................................................................................................. 100 

Correio Eletrônico; ........................................................................................................... 166 
Conceitos de segurança da informação; .......................................................................... 173 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas.  .......................................................................................................................... 201 
Dispositivos de armazenamento, entrada e saída. ........................................................... 218 
Conhecimento sobre Processador de Texto (LibreOffice Writer versão 5), Planilha eletrônica 

(LibreOffice Calc versão 5), Editor de Apresentações (LibreOffice Impress versão 5). ......... 240 
 

 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  .......................................................................... 1 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988: dos princípios 

fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da 
nacionalidade, dos direitos políticos (arts. 1º ao 15); as disposições constitucionais aplicadas 
aos servidores públicos (art. 37 ao 41); Da educação (art. 205 ao 214).  ............................... 53 

Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994.  ..................................................................... 121 
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. ........................................................................... 132 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  ............................................................................. 148 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  .................................................................... 220 
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as alterações da Lei nº 11.784, de 22 de 

setembro de 2008.  .............................................................................................................. 229 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.  .................................................................... 238 
 



 

 
 
Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, aprovado 

pela Resolução nº 60/2018/CONSUP/IFTO, de 25 de setembro de 2018, alterado pela 
Resolução nº 55/2019/CONSUP/IFTO, de 21 de agosto de 2019.  ...................................... 250 

Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, 
aprovado pela Resolução nº 59/2018/CONSUP/IFTO, de 25 de setembro de 2018, alterado 
pela Resolução nº 67/2019/CONSUP/IFTO, de 12 de novembro de 2019, e alterado pela 
Resolução CONSUP/IFTO nº 33, de 15 de abril de 2021 ..................................................... 260 

Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). ........................ 306 
 

 
Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização. ................................... 1 
Estruturas organizacionais. Departamentalização.............................................................. 14 
Organogramas e fluxogramas ............................................................................................ 30 
Constituição Federal: Da Administração Pública (art. 37 ao art. 41) .................................. 42 
Noções de relações humanas ............................................................................................ 59 
Noções de administração financeira, administração de pessoas e administração de 

material.... .............................................................................................................................. 64 
Noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle ....... 101 
Noções de procedimentos administrativos e manuais administrativos ............................. 112 
Noções básicas de almoxarifado e recebimento de materiais ................................................  
Orçamento público: conceito e princípios, ciclo orçamentário, créditos adicionais, estágios 

das despesas públicas, empenho, liquidação e pagamento. Classificação das receitas 
correntes. Classificação das despesas correntes e de capital .............................................. 145 

Elaboração de propostas orçamentárias. Controle da execução orçamentária ................ 202 
Espécies de atos administrativos: atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e 

punitivos ............................................................................................................................... 235 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 ....................................................................... 257 
Improbidade administrativa segundo a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 1° ao 

13).......... .............................................................................................................................. 309 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal - Decreto 

n° 1.171, de 22 de junho de 1994, e suas alterações ........................................................... 323 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Normas gerais de licitação e contratação para as 

Administrações: das definições, do processo licitatório, da fase preparatória, das modalidades 
de licitação, das compras, da inexigibilidade de licitação, da dispensa de licitação, do sistema 
de registro de preços, dos contratos administrativos; ........................................................... 334 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 2013 - Sistema de Registro de Preços ...................... 406 
Redação e correspondências oficiais: qualidades de linguagem, formas de tratamento e 

documentos .......................................................................................................................... 418 
 


