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LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos, com moderado grau de complexidade. Reconhecimento da finalidade de textos 
de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou expres-
sões. Inferência de informações do texto e das relações de causa e consequência entre suas partes. Distinção entre fato 
e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos). Reconhecimento das 
relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, locuções e preposições. Reconhe-
cimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para sua conti-
nuidade. Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. Reconhecimento de efeitos de sentido decor-
rentes do uso de pontuação, da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos (concordância e regência; 
reconhecimento dos termos da oração). Identificação de diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do 
texto (anáforas, pronomes relativos e demonstrativos). Ambiguidade e paráfrase; sinonímia, antonímia e reconhecimento 
de campos semânticos. ........................................................................................................................................................ 
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ATUALIDADES  
Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do Paraná e do Brasil. O debate sobre as políticas 
públicas para o meio ambiente, saúde, educação, trabalho, segurança, assistência social e juventude. Ética e Cidadania. 
Aspectos relevantes das relações entre os Estados e Povos.  .............................................................................. Pp 1 a 31 
 
ECA  
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei no 8.069/1990 e suas alterações): Parte Geral: Título I – Das Disposi-
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