
TJ-CE
Analista Judiciário - 

Sistemas da Informação
Infraestrutura de TI

Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará



1

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. 
Argumentação. 
Pressupostos e subentendidos. 
Níveis de linguagem. 
Ortografia e acentuação. 
Articulação do texto: coesão e coerência. 
Classes de palavras. Sintaxe. 
Termos da oração. 
Processos de coordenação e subordinação. 
Discurso direto e indireto. 
Tempos, modos e vozes verbais. 
Flexão nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. 
Ocorrência da Crase. 
Pontuação. 
Equivalência e transformação de estruturas. 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

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, 
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. 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Ética e moral. Ética, princípios e valores.
 Ética e democracia: exercício da cidadania.
Ética e função pública. 
Ética no setor público. 
Resolução n° 08/2017 do Órgão especial do Estado do Ceará: 
Código de Ética e Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado do Ceará e Instituiu a Comissão Permanente de Ética e Disciplina. 
Regimento Interno do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

1-Reconhecimento do tipo de texto e da linguagem usada 
1.1-Uso da linguagem
não-verbal 
1.2-Palavras cognatas 
1.3-Inferência 
1.4-Palavras repetidas e palavras-chave 
1.5-Inferência
contextual 
1.6-Seletividade 
1.7-Skimming e Scanning 
1.8-Identificação das ideias principais e subjacentes
1.9-Identificação do que expressam os números do texto 
1.10 Reconhecimento de gêneros textuais 
1.11 Objetivos
e níveis de leitura 
1.12 Conhecimento prévio
 2.Gramática contextualizada 
2.1. Presente 
2.2. Passado 
2.3. Futuro 
2.4. Grupos Nominais 
2.5. Referência Pronominal 
2.6 Apostos 
2.7 Afixos 
2.8 Grau de adjetivo e advérbio.




