
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olá, Maxi Concurseiro (a). 
Você poderá utilizar a área do aluno (Painel de Tutoria) para enviar todas as suas dificuldades em 

relação ao nosso material que foi elaborado de acordo com o edital do concurso. 
As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis e serão respondidas em até cinco 

dias úteis. 
Eventuais aulas que estiverem em gravação, serão disponibilizadas no prazo máximo de 01 mês antes 

da prova. 
Bons estudos! 

 

ATENÇÃO: 
AD - Conteúdo abordado apenas na Apostila Digital. 
VD - Conteúdo abordado na Videoaula. 
 

Língua Portuguesa 
- Compreensão e interpretação de textos. (AD+VD) 
- Tipologia textual. (AD+VD) 
- Ortografia oficial. (AD+VD) 
- Acentuação gráfica. (AD+VD) 
- Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 

e conjunção; emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. (AD+VD) 
- Emprego do sinal indicativo de crase. (AD+VD) 
- Sintaxe da oração e do período. (AD+VD) 
- Emprego dos sinais de pontuação. (AD+VD) 
- Concordância nominal e verbal. (AD+VD) 
- Regência nominal e verbal. (AD+VD) 
- Significação das palavras. (AD+VD) 
- Redação de correspondências oficiais. (AD+VD) 
- Variação linguística. (AD+VD) 
- Semântica. (AD+VD) 
- Figuras de linguagem. (AD+VD) 
 

Legislação Básica em Educação 

- Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996. (AD) 
- FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica). (AD) 



 

- IDEB (Índice de Desenvolvimento Educacional). (AD) 
- ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). (AD) 
- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. (AD) 
- Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. (AD) 
- Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. (AD) 
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. (AD) 
- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990. (AD) 
 

Conhecimentos Pedagógicos 

- Gestão Escolar. (AD+VD) 
- Gestão democrática. (AD+VD) 
- Instâncias colegiadas. (AD+VD) 
- Conselho Escolar. (AD+VD) 
- Conselho de Classe. (AD+VD) 
- Projeto Político-Pedagógico da Escola. (AD+VD) 
- Planejamento e Plano Escolar/Ensino. (AD+VD) 
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (AD+VD) 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação. (AD+VD) 
- Formação Continuada. (AD+VD) 
- Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. (AD+VD) 
- Educação e Sociedade. (AD+VD) 
- O Papel da Didática na formação do Professor: saberes e competências. (AD+VD) 
- Tendências pedagógicas e as abordagens de ensino. (AD+VD) 
- Currículo escolar e a construção do conhecimento. (AD+VD) 
- Interdisciplinaridade no ensino. (AD+VD) 
- Questões atuais de seleção e organização do conhecimento escolar. (AD+VD) 
- Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. (AD+VD) 
 


