
 

 
 

 
Compreensão e interpretação de textos.  ............................................................................ 1 
Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.  ...... 19 
Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos.  ............................................... 36 
Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.  .. 45 
Emprego de crase.  ............................................................................................................ 51 
Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios.  ............................................ 55 
Colocação pronominal.  ..................................................................................................... 72 
Concordância nominal e verbal.  ........................................................................................ 79 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................... 95 
Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. ........................................ 105 
Sintaxe da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) 

e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Processos de formação 
de palavras.  ......................................................................................................................... 109 

Conjugação e emprego de verbos.  ................................................................................. 127 
Empregos dos sinais de pontuação.  ............................................................................... 143 
 

 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos.  ...................... 1 
Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento no Brasil.  ...................... 11 
Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais.  ................................. 20 
Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras geométricas.  ........................ 37 
Regra de três simples e composta.  ................................................................................... 60 
Razão. Proporção.  ............................................................................................................ 73 
Porcentagem.  ................................................................................................................... 80 
Juros simples.  ................................................................................................................... 87 
Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas.  ............................................................................ 92 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.  .......................................... 118 
Probabilidade.  ................................................................................................................. 125 
Raciocino lógico.  ............................................................................................................. 133 
 

 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional ......................................... 1  

História do Brasil .............................................................................................................. 360  
Problemas ambientais ..................................................................................................... 443  
Espaço natural catarinense: relevo, hidrografia e recursos minerais e energéticos .......... 463  
Aspectos históricos do Estado e do Município ................................................................. 466  
Atualidades em diversas áreas, como: saúde, segurança, transportes, política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia e relações internacionais. As transformações 
políticas no mundo contemporâneo ...................................................................................... 484  

Desenvolvimento urbano e impactos ambientais nas metrópoles brasileiras ................... 607  
A sustentabilidade a conservação do meio ambiente e os problemas ambientais ........... 614 
 
 
 
 



 

 
 

 
Lei orgânica do Município de Ituporanga/SC.  ...................................................................... 1 
Estatuto dos Servidores do Município de Ituporanga/SC.  ................................................. 38 
Plano de Carreira e o Sistema Remuneratório dos Servidores do Quadro Geral da 

Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município de Ituporanga/SC.  .............. 76 
Constituição Federal. ......................................................................................................... 83 

 

 
Legislação da educação infantil.  ......................................................................................... 1 
O profissional da educação infantil – postura e ética.  ..................................................... 151 
Objetivos e conteúdos da educação infantil.  ................................................................... 169 
Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil.  .............................. 190 
Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Estatuto 

da criança do adolescente (ECA).  ....................................................................................... 200 
Fundamentos e métodos da educação infantil.  ............................................................... 257 
A criança pré-escolar e a aquisição de linguagem (enfoque em alfabetização).  ............. 257 
A avaliação na educação infantil.  .................................................................................... 307 
Integração família/instituição de educação infantil.  ......................................................... 321 
A importância da literatura infantil na infância.  ................................................................ 330 
O lúdico e a imaginação na infância. ............................................................................... 338 
Relação afetiva criança/adulto.  ....................................................................................... 342 
A estruturação dos conteúdos por eixos (identidade e autonomia, corpo e movimento, 

intercomunicação e linguagens, conhecimento físico, social e cultural, noções lógico-
matemáticas).  ...................................................................................................................... 342 

Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil.  ........................... 354 
O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança.  .............. 380 
Adaptação da criança na creche.  .................................................................................... 392 
Relações interpessoais.  .................................................................................................. 399 
Postura e atendimento ao público.  .................................................................................. 408 
Conhecimentos pertinentes à área de atuação.  .............................................................. 427 
Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público.  ....................... 489 
 
 


