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CONHECIMENTOS BÁSICOS: PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
 
Interpretação de texto: compreensão de textos; leitura e análise de textos; identificação do significado das palavras; 
identificação das relações de coerência; identificação das relações de coesão; identificação das relações de sentido entre 
as palavras: sinonímia, antonímia, polissemia, hiponímia, hiperonímia, campo semântico; reconhecimento da natureza 
dos gêneros literários: narrativo, descritivo e dissertativo; sintaxe; fonologia e morfologia. 
 
Noções de lógica; Conjuntos; Números reais; Aritmética; Proporcionalidade; Regra de três simples; Juros simples; Juros 
compostos; Porcentagem; Equações, Relações e funções; Análise combinatória e Probabilidade.  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

Conhecimentos Gerais: população, qualificação e composição. Relação população/fontes e tipos de ocupação. 
Distribuição populacional. Os deslocamentos populacionais intercontinentais e interpaíses. Modelos de 
desenvolvimento. Os megablocos econômicos. Processos de urbanização dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos 
e suas relações com a industrialização. Recursos naturais. Espaço brasileiro: situação geográfica e espaço natural. Clima. 
Vegetação. Hidrografia. População: quantificação e composição. O modelo de desenvolvimento. Diferenciação regional. 
Deslocamentos populacionais. Regiões expulsoras e receptoras de mão-de-obra. Evolução da antigüidade clássica. Idade 
Média e mundo feudal. Baixa Idade Média e origem do capitalismo. Idade Moderna e época da Renascença. Era das 
Revoluções: Independência dos EUA e a Revolução Francesa. Independência dos países da América Latina. 
Neocolonialismo e Guerras Mundiais. Temas históricos da atualidade - História do Brasil. Política colonial e ocupação 
territorial. Processo de emancipação política. Economia do café e República. Temas históricos atuais. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS OU ESPANHOL 
 
Consistirá em um texto escrito sobre o qual serão elaboradas as questões que dirão respeito ao conteúdo do texto, 
quanto a seus aspectos formais e conhecimento do vocabulário mais corrente em textos. Quanto à gramática, será 
exigida como acessório à compreensão do texto. 
 


