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Turma CFO QC 
 

Disciplina Quantidade de Horas 

LÍNGUA PORTUGUESA 30 

HISTÓRIA DO BRASIL 24 

GEOGRAFIA DO BRASIL 24 

LÍNGUA INGLESA 24 

 

 
PROGRAMA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA INGRESSO NO QUADRO 

COMPLEMENTAR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Ortografia 
2. Acentuação 
3. Classe, estrutura e formação das palavras (morfossemântica) 
4. A oração e seus termos (morfossintaxe) 
5. Concordância verbal e nominal 
6. Regência verbal, regência nominal e emprego de crase 
7. O texto e a construção de sentidos 
8. Coerência e coesão 
9. Emprego dos tempos, modos verbais e vozes verbais 
10. Pontuação 
11. Fenômenos semânticos (metáfora, metonímia, sinonímia, antonímia, eufemismo, 
hiponímia, hiperonímia, ambiguidade, vaguidade, polissemia, homonímia, paráfrase). 
12. Argumentação e pragmática (atos de fala, implicitação, dêixis, máximas 
conversacionais) 
 

 

HISTÓRIA DO BRASIL 

1. Brasil Colônia: administração, economia, cultura e sociedade 
a. As Capitanias Hereditárias e Governos Gerais. 
b. As atividades econômicas e a expansão colonial: agricultura, pecuária, comércio e 
mineração. 
c. Os povos indígenas; aldeamentos; ação jesuítica. 
d. As camadas senhoriais, os escravos e outros trabalhadores. 
e. A conquista dos sertões; entradas e bandeiras. 
f. O exclusivo comercial português. 
g. Os conflitos coloniais e os movimentos rebeldes de livres e de escravos do final do 
século XVIII e início do século XIX. 
h. A transferência da Corte portuguesa para o Brasil e seus efeitos; o período joanino 
no Brasil. 
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2. O Brasil Monárquico 
a. A independência do Brasil e o Primeiro Reinado. 
b. A Constituição de 1824. 
c. Militares: a Guarda Nacional e o Exército. 
d. A fase regencial (1831-1840). 
e. O Ato Adicional de 1834. 
f. As revoltas políticas e sociais das primeiras décadas do Império. 
g. Centralização x descentralização. 
h. A consolidação da ordem interna: o fim das rebeliões, os partidos, a legislação, o 
fortalecimento do Estado, a economia cafeeira, a tributação. 
i. Modernização: economia e cultura na sociedade imperial. 
j. A escravidão, as lutas escravas pela liberdade, o movimento abolicionista e a 
abolição. 
k. A introdução do trabalho livre. 
l. Política externa: as questões platinas, a Guerra do Paraguai e o Exército. 
m. O movimento republicano e o advento da república. 
3. A República brasileira 
a. A Constituição de 1891, os militares e a consolidação da República. 
b. A “Política dos governadores”. 
c. O coronelismo e o sistema eleitoral. 
d. O movimento operário 
e. O tenentismo. 
f. A Revolução de 1930. 
g. O período Vargas (1930-1945): economia, sociedade, política e cultura. O Brasil na 
II Guerra Mundial. 
h. A crise do Estado Novo e a sua superação. 
i. O período democrático (1945-1964): economia, sociedade, política e cultura. 
j. A intervenção militar, sua natureza e transformações entre 1964 e 1985. As 
mudanças institucionais durante o período. 
k. O “milagre econômico”. 
l. A redemocratização. 
m. Os movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980: estudantes, operários e 
demais setores da sociedade. 
n. A campanha pelas eleições diretas. 
o. A Constituição de 1988. 
 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

1. A Organização do Espaço Brasileiro. 
a) A integração brasileira ao processo de internacionalização da economia; o 
desenvolvimento econômico e social; e os indicadores sociais do Brasil. 
b) O processo de industrialização brasileira, os fatores de localização e as suas 
repercussões: econômicas, ambientais e urbanas. 
c) A rede de transportes brasileira e sua estrutura e evolução. 
d) A questão urbana brasileira: processos e estruturas. 
e) A agropecuária, a estrutura fundiária e problemas sociais rurais no Brasil, dinâmica 
das fronteiras agrícolas e sua expansão para o Centro-Oeste e para a Amazônia. 
f) A população brasileira: evolução, estrutura e dinâmica. 
g) A distribuição dos efetivos demográficos e os movimentos migratórios internos: 
reflexos sociais e espaciais. 
h) A divisão regional do trabalho: o Centro-Sul como pólo dinâmico da economia 
nacional. 
2. A Questão Regional no Brasil 
a) A regionalização do país: sua justificativa sócio-econômica e critérios adotados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); as regiões e as políticas públicas 
para fins de planejamento. 
b) As regiões brasileiras: especializações territoriais, produtivas e características 
sociais e econômicas. 
3. O Espaço Natural Brasileiro: seu aproveitamento econômico e o meio ambiente. 
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a) Geomorfologia do território Brasileiro: O território brasileiro e a placa sulamericana; 
as bases geológicas do Brasil; as feições do relevo; os domínios naturais e as 
classificações do relevo brasileiro. 
b) A questão ambiental no Brasil. 
c) Os recursos minerais. 
d) As fontes de energia e os recursos hídricos. 
e) A biosfera e os climas do Brasil. 
 

LÍNGUA INGLESA 

1. Pronouns: subject, object, possessive, interrogative, demonstrative, indefinite. 
2. Verb tenses: simple present, simple past (regular and irregular verbs), present 
continuous, past continuous and future (will and going to), present perfect, past perfect. 
3. Modals: can, could, will, would, should and must. 
4. Adjectives: comparative and superlative forms. 
5. Adverbs: time, position of adverbs, manner and frequency. 
6. Prepositions: time, place and location. 
7. Articles: definite and indefinite. 
8. Quantifiers: many, much, (a) few, (a) little, a lot and some, any. 
9. Sentences: affirmative, negative and interrogative. 
10. Coordination and subordination 
11. Reading comprehension 
12. Relative clauses 


