
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
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5. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes 
(gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.
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8. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; 

Advérbio; Interjeição; Verbo-flexão. 9. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 10. Adjetivo: 
classificação, flexão, emprego; 11. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais 
oblíquos átonos, formas de tratamento; 12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, 
emprego, correlação dos modos e tempos verbais, vozes; 13. Advérbio: classificação e emprego;  .... 112 

14. Níveis de linguagem: Níveis de linguagem; Linguagem denotativa e linguagem conotativa.  ..... 168 
15. Ortografia: Crase/Pontuação/Ortografia/Acentuação; Pontuação, Acentuação gráfica e crase; 

Reforma ortográfica – Hífen; Reforma ortográfica – Acentuação. 16. Ortografia: Dificuldades ortográficas; 
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Raciocínio Lógico  
 
1. Conjuntos: Conjuntos dos números naturais; Conjunto dos números inteiros relativos; Conjunto dos 

números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as 
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numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos 
(de validade, tolerância e outros). ............................................................................................................. 1 

2. Equações: Equação e Inequação do 1º e 2º Grau. ........................................................................ 42 
3. Estatística: Noções de Estatística: função e gráfico e Juros Simples e Compostos. ...................... 62 
4. Funções: Função do 1º e 2º Grau. ................................................................................................. 89 
5. Geometria Plana: perímetro, áreas e volume (figura plana); Complemento de Geometria: 

semelhança, relações métricas no triangulo retângulo. ........................................................................ 111 
6. Juros: Juros simples. ................................................................................................................... 159 
7. Lógica: Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos 

matemáticos na vida prática. Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio lógico.
 ............................................................................................................................................................. 159 

8. Situação Problema: Equação do 1º e 2º grau; Regras de Três Simples. ...................................... 196 
9. Operações Matemáticas: com potência e com radicais. ............................................................... 196 
10. Porcentagem. ............................................................................................................................ 208 
11. Razão e Proporção. ................................................................................................................... 215 
12. Regra de Três: Simples e Composta. ........................................................................................ 222 
13. Relações: As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas 

variações. ............................................................................................................................................. 236 
14. Sistemas de Medidas: decimal e não decimal; cálculos de áreas, volumes e os de capacidade. 

Conversão de unidades e interpretação de problemas. ........................................................................ 237 
 

Atualidades e Conhecimentos Gerais  
 
1. Domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 

relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 
históricogeográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história do local, 
do Brasil e do Mundo). 2. Notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos seis 
meses: descobertas e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
contemporânea ........................................................................................................................................ 1 

 

Conhecimentos Específicos 
 
1. Constituição Federal de 1988 – CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

- SEÇÃO I - DA EDUCAÇÃO ................................................................................................................... 1 
2. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB e alterações .................................................................................................................... 4 
3. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Franco da Rocha - Lei Complementar Municipal nº 

251/2016 – Parte Geral – Livro I e II; Parte Especial Livro II - disponível em 
http://www.francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_570e5cbac07ac.pdf ..................................... 31  

4. Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Franco da Rocha - Lei 
Complementar Municipal nº 252/2016 disponível em 
http://www.francodarocha.sp.gov.br/arquivos/texto/anexo_570e5cf77827d.pdf .................................... 121 

5. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 .............................................................. 129 
6. Proposta Curricular do Município de Franco da Rocha - Cadernos 1, 2 e 3 disponível em 

www.francodarocha.sp.gov.br .............................................................................................................. 181 
 


