
 

 
 

 
Compreensão e Interpretação de textos .............................................................................. 1 
O texto e os mecanismos de coerência e coesão .............................................................. 12 
Tipologia e gêneros textuais .............................................................................................. 47 
Funções da linguagem ....................................................................................................... 73 
Variação de registro e norma linguística ............................................................................ 78 
Criação lexical e os processos de formação de palavras ................................................... 85 
Morfossintaxe: classes de palavras e suas funções no período simples, sintaxe do período 

composto ................................................................................................................................ 99 
Sintaxe das relações: concordância nominal e verbal ...................................................... 177 
Regência nominal e verbal ............................................................................................... 193 
Linguagem figurada: figuras de linguagem, figuras de pensamento e figuras de construção

 ............................................................................................................................................. 204 
Elementos de semântica: significação das palavras no contexto, polissemia ................... 214 
Pontuação e o entendimento do texto .............................................................................. 227 
Regras de acentuação ..................................................................................................... 235 
 

 
O computador: conceitos básicos, utilização, tipos, componentes físicos (hardware), 

periféricos e conexões. ............................................................................................................. 1 
Redes cabeadas e wireless. .............................................................................................. 46 
Dispositivos de computação móvel. ................................................................................... 98 
Organização dos dados e informação, ferramentas, aplicativos, processamento de dados, 

armazenamento, banco de dados e representação numérica. ............................................... 99 
Sistemas Operacionais: noções básicas, utilização e interfaces, gerenciamento e 

ferramentas de sistema (Linux e Windows). ......................................................................... 147 
Software: conceitos, tipos, aplicativos e linguagens de programação. ............................. 228 
Suítes de aplicativos para escritório (Microsoft Office e LibreOffice). ............................... 242 
Sistemas de Informação, ERP, sistemas gráficos, mapas e novas interfaces de realidade 

virtual e aumentada. ............................................................................................................. 256 
Redes de computadores e Internet: conceitos básicos, serviços, protocolos, aplicativos, 

navegadores, mecanismos de buscas, acesso e compartilhamento de dados e recursos, 
intranet e extranet, ferramentas de comunicação, redes sociais, cloud computing. .............. 278 

Virtualização, backup e segurança: políticas, técnicas e ferramentas. Malwares: tipos, 
segurança e prevenções. Invasão e outras ameaças. .......................................................... 351 

 

 
Aspectos sobre a História e Geografia de Imperatriz–MA. Dados fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demais informações de domínio público oficiais 
fornecidas por órgãos públicos acerca dos aspectos históricos e geográficos do Município..... 1 

Aspectos históricos sobre os Símbolos Municipais (Lei Municipal nº 346/1985, aditivada pela 
Lei Ordinária Municipal nº 1.389/2010). .................................................................................. 10 

Lei Municipal 370/85-GAB (Feriados Municipais). .............................................................. 14 
Limites Geográficos (Definição da área urbana de Imperatriz. Lei Municipal nº 923/200). 

(Conforme previsões contidas nas Leis Ordinárias Municipais nº 1.346/2010 e 1738/2018). . 15 
 
 
 



 

 
 

 
A educação na Constituição Brasileira. ................................................................................ 1 
A LDB n° 9394/96 e suas alterações. .................................................................................. 4 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. ..................................................... 31 
Gestão do sistema de ensino: estrutura organizacional, os níveis e modalidades. .......... 466 
As diversas tendências pedagógicas e suas implicações no processo ensino aprendizagem.

 ............................................................................................................................................. 481 
O Planejamento de ensino: dimensão técnica e etapas. .................................................. 497 
Concepções de currículo e seus fundamentos. ................................................................ 515 
A avaliação: dimensões institucional, educacional e de ensino-aprendizagem. ............... 535 
A identidade da pedagogia e áreas de atuação do pedagogo. ......................................... 550 
Projeto Político Pedagógico e as ações pedagógicas. ..................................................... 554 
O trabalho docente e a interação professor e aluno na construção do conhecimento. ..... 568 
Novas tecnologias de informática aplicadas à educação. ................................................ 578 
Princípios teórico-metodológicos da educação à distância. ............................................. 589 
A educação de jovens e adultos e a educação especial. ................................................. 593 
Política de Educação Inclusiva......................................................................................... 622 
Formação continuada de docentes e de especialistas em educação. .............................. 630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


