
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
 
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). ..................................... 1 
Processos de coesão textual ............................................................................................................. 17 
Sintaxe de construção: coordenação e subordinação ........................................................................ 31 
Emprego das classes de palavras. .................................................................................................... 61 
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras ...................... 142 
Concordância  .................................................................................................................................. 154 
Regência ......................................................................................................................................... 175 
Significação literal e contextual dos vocábulos ................................................................................ 188 
Pontuação ....................................................................................................................................... 195 
Ortografia oficial ............................................................................................................................... 205 
Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no 

Brasil .................................................................................................................................................... 219 
 

Matemática 
 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. ......................................................................... 1 
Operações entre números Inteiros ....................................................................................................... 2 
Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. ........................................................................ 8 
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 

comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. .......................................................................... 18 
Razões, proporções ........................................................................................................................... 33 
Regra de três simples e porcentagem. Problemas. ............................................................................ 40 
Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. ....................................................................... 54 
Raciocínio Lógico-Matemático. .......................................................................................................... 77 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades  
 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos ........................................................................................... 1 
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, 

Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de 
encerramento das inscrições. ................................................................................................................. 22 

História de Indaiatuba. Disponível em https://www.indaiatuba.sp.gov.br/historia ............................... 89 
 
 
 
 
 
 



 

Conhecimentos Básicos da Função  
 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;  ................................... 1 
Controle tecnológico – materiais e serviços: argamassas, materiais constituintes do concreto armado, 

concreto, materiais cerâmicos, solos e alvenarias.  .................................................................................. 3 
Estruturas de concreto: formas, escoramento, armaduras, concretagem e cura. Fundações superficiais 

e profundas: tipos, sondagem, execução e controle.  ............................................................................. 34 
Terraplenagem: movimentação de terra, drenagem, arruamento e pavimentação.  ........................... 40 
Serviços topográficos.  ....................................................................................................................... 45 
Execução e controle.  ........................................................................................................................ 56 
Edificações: materiais de construção, alvenarias, revestimentos, telhado, pintura, impermeabilização, 

instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e serviços complementares.  ............................ 59 
Leitura e interpretação de projetos arquitetônico, estrutural, de instalações prediais e de obras 

complementares.  ................................................................................................................................... 99 
Noções de desenho digital (AUTOCAD).  ........................................................................................ 107 
 
 


