
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Serão tratados neste curso todos os temas que o tutor verifique a necessidade de maior explicação, 

porém a apostila digital que o acompanha, é completa de acordo com edital. 
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:  
- Competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental. Gêneros e tipologias 

textuais. (AD+VD) 
- Oralidade: concepção, gêneros orais e ensino da língua (AD+VD) 
- Leitura: concepção, diferentes objetivos da leitura, intertextualidade, inferências (AD+VD) 
- Escrita: produção de texto na escola, fatores linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise 

e revisão de reescrita de textos. (AD+VD) 
- Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais: práticas de linguagem, objetos de 

conhecimento e habilidades (AD+VD) 
- Os efeitos do sentido provocados pelos elementos linguísticos e as outras variedades linguísticas. 

(AD+VD) 
- Estudo e interpretação de textos. (AD+VD) 
- Regras ortográficas atuais com o Novo Acordo Ortográfico. (AD+VD) 
 

Matemática:  
- Problemas envolvendo operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão) 
(AD+VD) 
- Juros simples (AD+VD) 
- Problemas envolvendo sistema monetário brasileiro (AD+VD) 
- Uso da porcentagem. (AD+VD) 



 

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação:  
- Concepções de currículo e a pedagogia das competências (AD+VD) 
- A função social da escola; (AD+VD) 
- Ética no trabalho docente; (AD+VD) 
- Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; (AD+VD) 
- A avaliação formativa no contexto do processo ensino aprendizagem; (AD+VD) 
- Novas tecnologias da informação e comunicação (AD+VD) 
 - Projeto Político-Pedagógico Escolar; (AD+VD) 
- Educação inclusiva; (AD+VD) 
- Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; (AD) 
- Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 59, 136 a 137). (AD+VD) 
 
 


