
 

 
 

 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ......................................... 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ................................................................ 19 
3 Domínio da ortografia oficial.  .......................................................................................... 45 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 

substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.  ..... 62 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.  ........................................................................ 78 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.  .......................................................... 92 
5.1 Emprego das classes de palavras.  .............................................................................. 99 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de 

subordinação entre orações e entre termos da oração.  ....................................................... 134 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  ........................................................................... 145 
5.5 Concordância verbal e nominal.  ................................................................................ 153 
5.6 Regência verbal e nominal.  ....................................................................................... 169 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.  ....................................................................... 180 
5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................. 185 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. .................................................................... 192 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  ...... 204 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. ............................... 214 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  .......................... 214 
 

 
1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, 

economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia................................................................................... 1  

2 História e geografia do estado do Tocantins. 2.1 O movimento separatista. A criação do 
estado. Os governos desde a criação. 2.2 Governo e administração pública estadual. Divisão 
política do estado do Tocantins. 2.3 Clima e vegetação. Hidrografia. 2.4 Economia, política e 
desenvolvimento .................................................................................................................. 313 

 

 
1 Lei Complementar Estadual nº 128/2021 (Dispõe sobre a organização básica da Polícia 

Militar do Estado do Tocantins, e adota outras providências.  .................................................. 1 
2 Lei nº 2.578/2012 (Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do 

Estado do Tocantins, e adota outras providências).  ................................................................ 8 
 

 
1 Estruturas lógicas. ............................................................................................................ 1 
2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. ....................... 1 
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas 

verdade. ................................................................................................................................. 15 
3.3 Equivalências. .............................................................................................................. 43 
3.4 Leis de De Morgan. ...................................................................................................... 48 



 

 
 
3.5 Diagramas lógicos. ...................................................................................................... 52 
4 Lógica de primeira ordem. .............................................................................................. 57 
5 Princípios de contagem e probabilidade. ........................................................................ 57 
6 Operações com conjuntos. ............................................................................................. 76 
7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais .............. 87 
 


