
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  
 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos 
parágrafos) ............................................................................................................................................... 1 

Tipologia e gêneros textuais .............................................................................................................. 45 
Figuras de linguagem ........................................................................................................................ 84 
Funções do que e do se .................................................................................................................... 96 
Emprego do acento grave ................................................................................................................ 103 
Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto ............................................................. 111 
Ortografia ......................................................................................................................................... 121 
Emprego dos pronomes demonstrativos .......................................................................................... 137 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, 

conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.) .............................................................. 138 
Relações de sinonímia e de antonímia ............................................................................................ 144 
Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) 

e do período (período composto por coordenação e por subordinação) ............................................... 146 
Concordâncias verbal e nominal ...................................................................................................... 165 
Regências verbal e nominal ............................................................................................................. 186 
Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Locuções 

verbais.....................................................................................................................................................196 
Sintaxe de colocação pronominal .................................................................................................... 216 
Paralelismo sintático e paralelismo semântico ................................................................................. 223 
 

Informática 
 
Noções de Informática: Hardware - Componentes básicos do computador, Tipos e funções dos 

componentes do computador; Software – Tipos de softwares. ................................................................. 1 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: 

ambiente Microsoft Office, BR Office. ..................................................................................................... 32 
Sistemas operacionais: Windows. .................................................................................................... 213 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados à Internet e intranet. ........................................................................................................... 243 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. ..... 257 
 

Conhecimentos Gerais 
 
Atualidades nacionais e internacionais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com 
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Desenvolvimento urbano 



 

brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e 
teatro, nos últimos dois anos .................................................................................................................... 1 

História e aspectos históricos, Cultura, Turismo, Geografia e limites geográficos do Município de 
Patos.. .................................................................................................................................................. 168 

 

Conhecimentos Específicos 
 

Educação do corpo e do movimento humano  ..................................................................................... 1 
Conhecimento e procedimentos de atividades físicas e práticascorporais junto à comunidade  ........ 15 
Conceitos de ginástica, jogo, dança e esporte, dentro das diversas formas que se apresentam, quer o 

âmbito individual quer no âmbito coletivo  .............................................................................................. 15 
Corporeidade/ Movimento: esquema corporal, lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-

temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, coordenação viso-motora, 
Aptidão motora  ...................................................................................................................................... 44 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva  ............................... 54 
Políticas Públicas para a Educação especial  .................................................................................... 63 
Criação de espaços de inclusão social, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das 

práticas corporais, educação permanente em atividade físico-práticas corporais  .................................. 86 
Nutrição e saúde  ............................................................................................................................... 91 
Utilização dos espaços públicos de convivência, atividades físico-práticas corporais em equipamentos 

públicos  ............................................................................................................................................... 106 
Avaliação física dos indivíduos  ....................................................................................................... 108 
Planejamento e montagem de séries de atividades físicas  ............................................................. 108 
Necessidades e capacidades físicas  .............................................................................................. 113 
Testes de avaliação física  ............................................................................................................... 115 
Noções de educação em saúde, práticas corporais, nutrição e saúde  ............................................ 117 
Fisiologia e neuropsicologia do exercício  ........................................................................................ 135 
Formação do profissional consciente, ético e comprometido com a sociedade e o cidadão.  .......... 146 

 


