
 

 
 

 
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, 

narrativo, descritivo e argumentativo);Interpretação e organização interna .............................. 1 
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos .................................. 13 
Emprego de tempos e modos dos verbos em português ................................................... 28 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de 

formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos ....................................... 43 
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 

subordinação .......................................................................................................................... 83 
Concordância nominal e verbal ........................................................................................ 103 
Transitividade e regência de nomes e verbos .................................................................. 120 
Padrões gerais de colocação pronominal no português ................................................... 130 
Mecanismos de coesão textual ........................................................................................ 137 
Ortografia ......................................................................................................................... 150 
Acentuação gráfica  ......................................................................................................... 167 
Emprego do sinal indicativo de crase ............................................................................... 173 
Pontuação ....................................................................................................................... 181 
Estilística: figuras de linguagem ....................................................................................... 190 
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 

culta ..................................................................................................................................... 201 
 

 
I - Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e 

equivalências, afirmações e negações, silogismos. II - Estrutura lógica de relações entre 
pessoas, lugares, objetos e eventos. ........................................................................................ 1 

III - Dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. ................................ 41 
IV - Lógica da argumentação. ............................................................................................ 49 
V - Diagramas lógicos. ....................................................................................................... 60 
VI - Análise, interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e gráficos. ...... 66 
VII - Princípio fundamental da contagem. .......................................................................... 76 
VIII - Cálculo de probabilidade em espaços amostrais finitos. ............................................ 87 

 

 
Noções Básicas de Cartografia - uso de escalas, sistemas de coordenadas e projeção 

cartográfica .............................................................................................................................. 1 
Noções básicas de Geografia - espaço, organização espacial, território, paisagem, região, 

rede, lugar .............................................................................................................................. 22 
Noções básicas de ordenamento e gestão do território - uso e parcelamento do solo, 

urbanização, ruralização, competências constitucionais dos entes federativos, divisão político-
administrativa, legislação urbanística e territorial, áreas protegidas e territórios tradicionais .. 27 

Noções básicas de infraestruturas espaciais de suporte a atividades censitárias - cadastros 
territoriais, noções básicas de cartografia cadastral, setores censitários do IBGE - conceito e 
delimitação, metodologia do Censo Demográfico 2010, com ênfase na Base Territorial ........ 78 

Base de dados georreferenciados: estrutura de dados, georreferenciamento de dados 
espaciais. Noções básicas de avaliação da qualidade de dados espaciais: acurácia e controle 
de qualidade ......................................................................................................................... 105 

 
 



 

 
 
Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e funcionalidades; os principais 

sistemas em geoprocessamento; as diferenças SIG x CAD; conceitos fundamentais de 
topologia; relacionamentos topológicos em ambiente SIG. Geoprocessamento – dados e 
informações geográficas; projetos de sistemas de informação geográfica: banco de dados e 
banco de dados geográfico; formato de dados cartográficos: raster, vetor, requisitos de 
topologia. Armazenamento de informações geoespaciais em ambiente de banco de dados 
relacional e orientado a objeto (conceitos fundamentais: classes, subclasses, instâncias, Teoria 
de Grafos); comparação banco de dados relacionais e orientado a objetos ......................... 114 

Conhecimentos sobre Interoperabilidade entre sistemas de Informações Geográficas; 
noções básicas de sensoriamento remoto, tratamento digital de imagens e registro de imagens 
e mosaicagem; operações cartográficas básicas operações entre geo-campos e geo-objetos 
(seleção e interseção espacial, cálculo de distâncias, reclassificação de atributos). Cartografia 
temática e classificação de dados; Produção de geoserviços; Semiologia Gráfica; Cartografia 
Temática e Comunicação Cartográfica  ................................................................................ 135 

 
 


