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ANEXO 3 - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA  

  

PORTUGUÊS   

• Leitura e interpretação de texto; vocabulário; substituição e sentido de 

palavras e expressões no contexto;   

• Ortografia; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; 

formação e grafia do plural de palavras; divisão silábica; acentuação;   

• Pontuação de frases; sinais de pontuação e seu uso;   

• Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos; singular e plural; 

masculino e feminino;   

• Sinônimos e antônimos;   

• Termos da oração;   

• Concordância nominal e verbal;   

• Emprego e flexão de tempos e modos verbais;   

• Regência verbal e nominal;   

• Uso dos porquês;   

• Crase.   

  

Referências Bibliográficas:   

- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 2009   

- CUNHA, Celso. Gramática do português contemporâneo: edição de bolso. Org.  

Cilene da Cunha Pereira. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon; Porto Alegre: L&PM, 2016.  

- Dicionário Houaiss da língua portuguesa (versões impressa e eletrônica). Rio de 

Janeiro. 2009.   

- FARACO & MOURA. Gramática. 18. ed. São Paulo, Ática, 1999.   

  

MATEMÁTICA   

• Números naturais (N): propriedades e operações;   

• Números decimais e fracionários: propriedades e operações;   

• Unidades de medida: comprimento, área, massa, capacidade, tempo;   

• Razões e proporções;   

• Regra de três simples e composta;   

• Juros simples e compostos;   

• Porcentagem;   

• Funções e Equações de 1º e 2º graus;   

• Interpretação de tabelas e gráficos;   

• Geometria plana: perímetro e área de quadriláteros;   

• Estatística: média aritmética;   

• Raciocínio lógico.   

  

   

Referências Bibliográficas:   

- DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contextos e aplicações. Volume único.  



Editora Ática.   

- YOUSSEF, Antonio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. 

Matemática: Ensino Médio, Volume único. Scipione.   

- SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico 

quantitativo, lógico numérico, lógico analítico, lógico crítico. Editora 

Jonofon.   

  

INFORMÁTICA BÁSICA   

• Informática em Geral: conceitos;   

• Periféricos de um Computador;   

• Hardware;   

• Software;   

• Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7 e 

versões posteriores (componentes do ambiente de trabalho; ícones; barra de 

tarefas; menu Iniciar; características das janelas e seu manuseio; cópia, 

renomeação e remoção de pastas; técnicas de seleção de objetos; utilização 

do botão direito do mouse);   

• Utilização e configurações básicas do Microsoft Office (Word 2007 e Excel 

2007 e suas respectivas versões posteriores).   

  

Referências Bibliográficas:   

- CERT.BR.  Cartilha  de  Segurança  para  Internet. 

 Disponível  em  

<http://cartilha.cert.br/>.   

- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Excel e  

Word   

- TORRES, Gabriel. Hardware Curso Completo. Axcel Books.   

- VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática. Laércio Vasconcelos.   

- VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Campus.  


