
 

 
 

 

1. Leitura e compreensão de textos: 1.1 Assunto. 1.2 Estruturação do texto. 1.3 Ideias 
principais e secundárias. 1.4 Relação entre as ideias.  ............................................................ 1 

1.5 Efeitos de sentido. ....................................................................................................... 14 
1.6 Figuras de linguagem. .................................................................................................. 14 
1.7 Recursos de argumentação. ........................................................................................ 21 
1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.  .............................................. 32 
1.9 Coesão e coerência textuais. ....................................................................................... 32 
2. Léxico: 2.1 Significação de palavras e expressões no texto. .......................................... 60 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. ..................................................... 73 
2.3 Estrutura e formação de palavras. ............................................................................... 85 
3. Aspectos linguísticos: 3.1 Relações morfossintáticas..................................................... 95  
3.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o 

Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/12).  ..................................................... 97 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. ............................................................................. 125 
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais.  .............................................................. 130 
3.5 Vozes verbais e sua conversão.  ............................................................................... 180 
3.6 Concordância nominal e verbal.  ................................................................................ 187 
3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).  ........ 203 
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos 

pronomes relativos.  ............................................................................................................. 218 
3.9 Pontuação. ................................................................................................................. 236 

 

 
1. CONHECIMENTOS DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS XP: (1) 
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bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, 
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idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, 
visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de  



 

 
 

Ferramentas: identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e 
grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, 
para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e 
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ferramentas, guias, grupos e botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta; 
saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: 
abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, 
configurar planilhas e pastas, utilizar fórmulas e funções, utilizar as barra de ferramentas, 
menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de 
Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e 
grupos Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, 
alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e 
reconhecer a seleção de células; (5) Fórmulas: saber o significado e resultado de fórmulas; e 
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