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CONHECIMENTOS GERAIS  
PORTUGUÊS  
Ortografia: sistema ortográfico vigente. ............................................................................................................................ 25 
Morfossintaxe: classes gramaticais; flexão verbal;  modos, vozes, tempos e aspectos do verbo; flexão nominal; identifi-
cação e emprego das classes gramaticais, especialmente dos numerais, dos pronomes e das conjunções;  ................. 36 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal;  ............................................................................................. 54 
crase;  ............................................................................................................................................................................... 33 
colocação dos termos na oração e das orações no período;  ........................................................................................... 51 
colocação pronominal;  ..................................................................................................................................................... 56 
pontuação comum e especial: vírgula, ponto-e-vírgula, travessão e parênteses;  ............................................................ 32 
frase, oração e período; a oração e seus termos; estrutura da oração e do período; os processos sintáticos: coordenação 
e subordinação; paralelismo sintático; equivalência e transformação de estruturas;  ....................................................... 52 
discurso direto e indireto.  ................................................................................................................................................. 33 
Semântica: significado de palavras e expressões; relações de sinonímia e antonímia; denotação e conotação; significa-
ção e contexto.  ................................................................................................................................................................. 33 
Compreensão e interpretação de textos: análise e interpretação de textos: tipos de texto; estrutura textual; relação entre 
ideias: coesão e coerência; recursos coesivos; ponto de vista do autor; ideia central e ideias convergentes; informações 
literais e inferências; intertextualidade e extratextualidade.  ............................................................................................... 1 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios;  deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para  estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e 
elaboração da lógica das  situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam, dentre  outros, 
conjuntos numéricos racionais e reais - operações, propriedades, problemas  envolvendo as quatro operações nas for-
mas fracionária e decimal; conjuntos numéricos  complexos; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; 
divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial  e 
temporal; formação de conceitos; discriminação de elementos. Compreensão do processo  lógico que, a partir de um 
conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.  ................................................... Pp 1 a 118 
 
INFORMÁTICA  
Ambiente Operacional WINDOWS: fundamentos do Windows: operações com janelas,  menus, barra de tarefas, área de 
trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação e cópia de arquivos e pas-
tas; criação e exclusão de  arquivos e pastas. Configurações Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes,  
impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela. Windows Explorer.  ................................................................. 14 
 
Processador de  Textos BrOffice.org Writer: área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do BrOffice.org 
Writer. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e  espaçamento horizontal, espaçamento 
vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico,  subscrito, sobrescrito, etc.). Organização do texto em listas e 
colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e Rodapés. Configuração de Página.  ................................................ 32 
 
Planilha Eletrônica BrOffice.org  Calc : área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do BrOffice.org Calc;   
deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas e colunas. Introdução de  números, textos, fórmulas e 
datas na planilha, referência absoluta e relativa. Principais  funções do BrOffice.org Calc: matemáticas, estatísticas, 
data-hora, financeiras e de texto.  Formatação de planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões. Edição da 
planilha:  operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc. Classificação de dados nas  planilhas. Gráficos.  .... 39 
 
Software de apresentação BrOffice.org Impress : área de trabalho, barras  de ferramentas, botões e menus do BrOffi-
ce.org Impress; criação de apresentações e  inserção de slides; os elementos da tela e modos de visualização; objetos 
de texto: formatar,  mover, copiar e excluir objetos; listas numeradas, listas com marcadores e objetos de  desenho; uso 
de tabelas, gráficos, planilhas e organogramas; layout, esquema de cores,  segundo plano e slide mestre; montagem de 
slides animad os; integração com BrOffice.org  Writer e BrOffice.org Calc; salvar, apresentações para acesso via brow-
ser.  ................................................................................................................................................................................... 48 
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Acesso a Redes  de Computadores: estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet.  Mecanismos de 
cadastramento e acesso a redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e  Serviços de Internet: Mail, Http, Ftp, News. 
Correio Eletrônico: endereços, utilização de  recursos típicos. World Wide Web: browsers e serviços típicos, mecanismos 
de busca.  .......................................................................................................................................................................... 55 
Conceitos de Proteção e Segurança: procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas antiví-
rus.  
Importante: As questões da prova poderão fazer referência a qualquer das versões, dos  softwares citados, em uso no 
mercado.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Ética no Serviço Público: conceitos básicos: moral e ética, senso e juízo morais, virtude e  caráter, autonomia e respon-
sabilidade; ética e vida pública: natureza da política, instituições  públicas, estado e cidadania;  ...................................... 1 
cargo público: poder, responsabilidade e prestação de contas  públicas (Accountability) - gestão, orientação e controle; 
cargos de carreira: conduta no serviço público, tipos de regras de conduta e princípios básicos da conduta do servidor 
público - profissionalismo, decoro e civilidade.  ................................................................................................................ 14 
Legislação de Trânsito: O Sistema Nacional  de Trânsito; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Sinalização de Trân-
sito; Classificação  das Vias; Classificação dos Veículos; Registro e Licenciamento de veículos; Habilitação;  Infrações, 
penalidades e medidas administrativas; Crimes de Trânsito; Resoluções do  CONTRAN; Anexo I do Código de Trânsito 
Brasileiro – Conceitos Básicos; Anexo II do  Código de Trânsito Brasileiro - Sinalização de trânsito;  ............................. 30 
Direção Defensiva e  ......................................................................................................................................................... 86 
Primeiros  Socorros.  ......................................................................................................................................................... 92 
Mecânica de Veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis,  troca e rodízio de rodas; regulagem de 
motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba  d’água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regula-
gem de fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc.  
Noções de ética e cidadania.  ......................................................................................................................................... 109 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


