
 

 
 

 
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 Compreensão de texto em língua inglesa. ........................................................................ 1 
2 Itens gramaticais relevantes para compreensão de conteúdos semânticos.  .................... 8 
 

 
1 Lei nº 9.472/1997 e suas alterações (Lei Geral das Telecomunicações).  ......................... 1 
2 Estatuto Social da TELEBRAS ........................................................................................ 32 
3 Regimento Interno da TELEBRAS .................................................................................. 55 
4 Decreto nº 9.612/2018.  .................................................................................................. 96 
5 Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).  ..................................... 101 
6 Decreto nº 9.637/2018 e suas alterações (institui a Política Nacional de Segurança da 

Informação). ......................................................................................................................... 112 
 

 
1 Ética e moral.  ................................................................................................................... 1 
2 Ética, princípios e valores.  ............................................................................................... 9 
3 Ética e democracia: exercício da cidadania.  .................................................................. 12 
4 Ética e função pública.  ................................................................................................... 15 
5 Ética no setor público.  .................................................................................................... 18 



 

 
 
6 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Atos de improbidade 

administrativa.  ....................................................................................................................... 22 
7 Lei nº 12.527/2011 e suas alterações.  ........................................................................... 27 
8 Lei nº 13.709/2018 .......................................................................................................... 43 
9 Decreto nº 1.171/1994.  .................................................................................................. 65 
10 Código de Ética e Guia de Conduta da TELEBRAS (disponíveis no endereço eletrônico 

https://www.telebras.com.br/transparencia/codigo-de-etica/).  ................................................ 79 
 

 
1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações  ................................................................................ 1 
2 Lei nº 10.520/2002 e seus regulamentos  ....................................................................... 74 
3 Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.  ........................................................................... 84 
5 Decreto nº 10.024/2019 e Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras (RELIC), 

(disponível no endereço eletrônico https://www.telebras.com.br/acesso-ainformacao/licitacoes-
e-contratos/).  ....................................................................................................................... 147 

6 Contrato administrativo. ................................................................................................ 161 
 

 
1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, 

medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). ............................................... 1 
2 Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade condicional e 

independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Distribuição de 
probabilidades. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 Função densidade de probabilidade. 2.7 
Esperança e momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 Distribuições condicionais e 
independência. 2.10 Transformação de variáveis. 2.11 Leis dos grandes números. 2.12 
Teorema central do limite. 2.13 Amostras aleatórias. 2.14 Distribuições amostrais. ............... 63 

3 Inferência estatística. 3.1 Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos 
estimadores, suficiência. 3.2 Estimação intervalar: intervalos de confiança, intervalos de 
credibilidade. 3.3 Testes de hipóteses: hipóteses simples e compostas, níveis de significância 
e potência de um teste, teste t de Student, teste qui-quadrado. ........................................... 100 

4 Análise de regressão linear. 4.1 Critérios de mínimos quadrados e de máxima 
verossimilhança. 4.2 Modelos de regressão linear. 4.3 Inferência sobre os parâmetros do 
modelo. 4.4 Análise de variância. 4.5 Análise de resíduos. .................................................. 123 

5 Técnicas de amostragem. 5.1 Amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e 
por conglomerados. 5.2 Tamanho amostral.  ....................................................................... 135 

 
 

https://www.telebras.com.br/transparencia/codigo-de-etica/

