
 

 
 

 
Compreensão de texto. Condições de leitura e produção textual: a enunciação. ................. 1 
Coesão e coerência textuais. ............................................................................................. 19 
Intertextualidade. ............................................................................................................... 48 
Tipologia textual. ................................................................................................................ 57 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. ............................... 73 
Linguagem figurada. .......................................................................................................... 80 
Sistema fonológico do português. ...................................................................................... 91 
Sistema ortográfico vigente. ............................................................................................... 96 
Morfossintaxe: classes de palavras e seu emprego ......................................................... 114 
Formação de palavras. .................................................................................................... 164 
Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal.  ....................................... 173 
Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no 

período. Frase e discurso. .................................................................................................... 180 
Valores semântico-sintáticos dos conectivos. .................................................................. 207 
Concordância nominal e verbal. ....................................................................................... 211 
Regência nominal e verbal. .............................................................................................. 227 
Classes de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes 

verbais.......... ........................................................................................................................ 238 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Estrutura do período simples e 

do período composto. Funções sintáticas.  ........................................................................... 245 
 

 
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos 

ou eventos fictícios; dedução de novas relações em função de relações fornecidas e avaliação 
das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. .................................. 1 

Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais; 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, 
formação de conceitos e discriminação de elementos; ........................................................... 32 

Porcentagem, .................................................................................................................... 34 
Razões e proporções, ........................................................................................................ 71 
Regra de três (Simples e Composta), ................................................................................ 79 
Princípio fundamental da contagem, combinatória, permutações, ..................................... 92 
Problemas utilizando as operações fundamentais, .......................................................... 103 
Probabilidade, .................................................................................................................. 112 
Conjuntos, ....................................................................................................................... 120 
Progressões aritméticas, geométricas ............................................................................. 131 
Matemática financeira. ..................................................................................................... 143 

 

 
Lei Municipal n° 5.629/2015 - Plano Municipal de Educação. .............................................. 1 
Lei Municipal n° 5.938/2017 - Gestão Democrática da Educação no Sistema Municipal de 

Ensino de Vila Velha. ............................................................................................................. 20 
Lei Municipal n° 4.100/2003 - Sistema Municipal de Ensino do Município de Vila Velha e 

disciplina o seu funcionamento.  ............................................................................................. 26 
Lei Municipal n° 4.670/2008 – Plano de Cargos e Salários do Magistério. ......................... 41 
Lei complementar Municipal n° 019/2011- Estatuto do Magistério.  ................................... 57 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC. ........................................................................ 71 



 

 
 

 
Computação e armazenamento em nuvem.......................................................................... 1 
Sistemas operacionais - Windows e Linux. .......................................................................... 9 
Fundamentos da Tecnologia Educacional. ........................................................................ 77 
Dispositivos móveis e Apps. .............................................................................................. 77 
Mídias digitais. ................................................................................................................... 79 
O uso da internet na educação. ......................................................................................... 80 
Uso de tecnologias no processo de ensino aprendizagem. ................................................ 99 
Redes sociais em educação. ............................................................................................. 99 
Éticas nas redes. ............................................................................................................... 77 
A questão da resistência às novas tecnologias. ............................................................... 101 
O uso da tecnologia no planejamento e gestão de projetos educacionais. ...................... 104 

 

 
Os quatro pilares da educação para a educação do século XXI .......................................... 1 
Teoria Sócio- interacionista de Vygotsky.  ........................................................................... 3 
Tendência Pedagógica Progressista Crítico-social dos conteúdos .................................... 11 
Competências e Habilidades na educação ........................................................................ 26 
Currículo: concepções, elaboração, prática, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

transversalidade ..................................................................................................................... 32 
Contribuições de Mikail Backthin na linguagem ................................................................. 59 
As dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular .................................... 61 
Metodologias Ativas ........................................................................................................... 67 
Contribuição da Neurociência para educação .................................................................... 70 
Inteligências Múltiplas ........................................................................................................ 81 
Avaliação da aprendizagem: conceitos, concepções e práticas ......................................... 56 
Projeto Político Pedagógico ............................................................................................. 102 
Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta ....................................................... 115 
Educação Inclusiva e legislações que fundamentam o assunto e as modalidades de ensino 

na educação básica.............................................................................................................. 122 
O Conselho Escolar como instrumento de Gestão Democrática ...................................... 131 
Aluno público alvo da Educação Especial ........................................................................ 154 
Nota Técnica MEC nº 004/2014 ....................................................................................... 171 

 

 
O brincar na Educação Infantil ............................................................................................. 1 
Concepção de Educação Infantil e criança ........................................................................ 13 
Organização curricular da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de 

Jovens e Adultos .................................................................................................................... 34 
Avaliação e Metodologias ................................................................................................ 114 
Pedagogia de projetos ..................................................................................................... 133 
Base legal da Educação Infantil e Ensino Fundamental e EJA do Município de Vila Velha. 

Princípios e diretrizes ........................................................................................................... 137 
Gestão democrática ......................................................................................................... 152 
Planejamento ................................................................................................................... 161 
Aula como evento dialógico ............................................................................................. 178 
Direitos de aprendizagem ................................................................................................ 185 
 



 

 
 
Alfabetização: processo de aprendizagem da leitura e da escrita, por meio de gêneros 

discursivos ........................................................................................................................... 203 
Base Nacional Comum Curricular: da etapa do Ensino Fundamental .............................. 209 
Ensino com base no princípio de resolução de problemas ............................................... 226 
Sequências didáticas ....................................................................................................... 231 
Jogos, brincadeiras e psicomotricidade ........................................................................... 232 
Projetos Pedagógicos ...................................................................................................... 247 
Planejamento ................................................................................................................... 254 
Relações interpessoais .................................................................................................... 254 
Gestão da sala de aula .................................................................................................... 263 
Gestão Pedagógica ......................................................................................................... 270 
O papel do Pedagogo como mediador no processo de ensino e de aprendizagem ......... 270 
Diretrizes para Educação Básica ..................................................................................... 282 
Educação Integral. Conceito e características ................................................................. 340 
A interação com a família e a comunidade ...................................................................... 355 

 


