
 

 
 

 
Compreensão e interpretação de textos .............................................................................. 1 
Gêneros e tipos de texto .................................................................................................... 12 
Figuras de Sintaxe ............................................................................................................. 20 
Figuras de Linguagem ....................................................................................................... 24 
Articulação textual, coesão e coerência textual .................................................................. 35 
Morfossintaxe .................................................................................................................... 59 
Verbos: flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais .................. 94 
Concordância verbal e nominal ........................................................................................ 114 
Regência verbal e nominal ............................................................................................... 130 
Crase ............................................................................................................................... 141 
Colocação pronominal ..................................................................................................... 149 
Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos ............................... 156 
Acentuação gráfica .......................................................................................................... 176 
Ortografia ......................................................................................................................... 182 
Pontuação ....................................................................................................................... 198 
Variação linguística .......................................................................................................... 206 
 

 
Lei Complementar Municipal nº 40/1992 – Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos 

do Município de Uberlândia, suas autarquias, fundações públicas e Câmara Municipal; .......... 1 
Lei Orgânica do Município de Uberlândia/MG, de 05 de junho de 1990.  ........................... 33 
Base Nacional Comum Curricular. Introdução e estrutura da BNCC; ................................. 76 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;  .................................. 96 
Educação Especial na perspectiva inclusiva; ................................................................... 156 
Estatuto da Criança e Adolescente; ................................................................................. 165 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas Autarquias, fundações 

públicas e câmara municipal;  .............................................................................................. 221 
Inclusão das pessoas com deficiência;  ........................................................................... 221 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  ........................................................... 255 
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. ...... 282 
 

 
Alfabetização, letramento e conhecimentos da Língua Portuguesa; .................................... 1 
Construção da identidade, desenvolvimento, aprendizagem e autonomia da criança;  ........ 7 
Diversidade, inclusão e relações étnico-raciais na educação;  ........................................... 29 
Legislação educacional brasileira, organização do ensino e políticas públicas para a 

Educação; .............................................................................................................................. 47 
O cuidar e o educar na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental ....... 71; 
O ensino de matemática na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental;  ...... 77 
O uso de tecnologias educacionais na sala de aula;  ......................................................... 80 
Organização do trabalho pedagógico na Educação Básica;  ............................................. 91 
Projeto Político-Pedagógico, plano de ensino, plano de aula e a gestão da sala de aula; 

 ............................................................................................................................................. 101 
Relação família e escola .................................................................................................. 122 
 
 


