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CONHECIMENTOS COMUM:  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
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Aspectos lingüísticos: variações lingüísticas e funções da linguagem;  .......................................................... 15 
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Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; conotação e denotação;  ...................................... 43 
figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem.  ....................................................................................... 69 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas, e avaliar as condi-
ções usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. As questões das provas poderão tratar das 
seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas lógicos; álgebra e geometria básica.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
Hardware: Arquitetura básica de um microcomputador: componentes básicos e seu funcionamento; princi-
pais periféricos; unidades de armazenamento;  ................................................................................................. 1 
Software: Sistemas operacionais Microsoft Windows (Windows XP e Windows 7): Configuração e utilização 
básica, utilitários padrão, principais comandos e funções; Sistemas de arquivos, Operações com arquivos, 
permissões e segurança de arquivos;  ............................................................................................................... 6 
Noções de utilização dos aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel; Edição e formatação de textos; Cria-
ção e uso de planilhas de cálculos; Segurança: cópias de segurança e backup; vírus e antivírus;................ 32 
Conceitos básicos relacionados a redes de computadores; utilitários básicos para configuração e verificação 
de redes;  ..............................................................................................................................................................  
conceitos de utilização de Internet e intranet; uso de navegadores; uso e configuração de correio eletrônico; 
uso de ferramentas de busca e pesquisa na Internet.  .................................................................................... 71 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Técnicas de conservação e armazenagem de materiais;  
Arranjo físico e ergonomia;  
Identificação, classificação e controle de materiais e bens patrimoniais;  
Empilhamento;  
Conceitos de durabilidade e prazos de validade;  
Distribuição e transporte;  
Ética Profissional ...................................................................................................................................pp 1 a 45 
 


