
 

 
 

 
Temas relevantes de diversas áreas em evidência no mundo e no Brasil na atualidade: 

ciências físicas e biológicas, desenvolvimento sustentável, ecologia, energia, política, 
economia, sociedade, cultura, esportes, modalidades esportivas, olimpíadas, paralimpíadas, 
meio ambiente, tecnologia, educação, segurança, saúde, artes e literatura e suas vinculações 
históricas, relações internacionais e suas conexões com o contexto histórico. Epidemias. 
Vacinação. Migrações. Globalização. Democracia. Mundo do trabalho na atualidade. Desastres 
ambientais no Brasil contemporâneo. Mobilidade Urbana. Direitos Humanos. Atualidades 
econômicas, políticas e sociais do Estado de Goiás................................................................. 1  

História do estado de Goiás: o bandeirantismo e sociedade mineradora. Goiás nos séculos 
XIX e XX. Geografia de Goiás: regiões goianas. Patrimônio natural, cultural e histórico do 
estado de Goiás. Sítios arqueológicos em Goiás. Aspectos históricos, geográficos, econômicos 
e culturais do estado de Goiás. História, geografia e dados estatísticos do Município de 
Goiatuba (GO) ...................................................................................................................... 270 

 

 
Leitura, compreensão e interpretação de textos.  ................................................................ 1 
Coesão e Coerência Textual.  ............................................................................................ 19 
Gêneros e Tipos Textuais.  ................................................................................................ 49 
Linguagem Denotativa e Conotativa.  ................................................................................ 74 
Pontuação. ........................................................................................................................ 74 
Acentuação Gráfica.  ......................................................................................................... 83 
Novo acordo ortográfico.  ................................................................................................... 89 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato.  .................................................................. 93 
Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das 

palavras quanto à posição da sílaba tônica.  .......................................................................... 94 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos.  .......................................................... 100 
Figuras de Linguagem ..................................................................................................... 103 
Ortografia. ........................................................................................................................ 113 
Estrutura e Formação de palavras.  ................................................................................. 131 
Uso de substantivos, adjetivos, pronomes, preposições e conjunções.  .......................... 140 
Tipos de sujeito. Tipos de predicados.  ............................................................................ 156 
Emprego de pessoas, modos e tempos verbais.  ............................................................. 166 
Concordância nominal e verbal. ....................................................................................... 170 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................. 186 
Variação linguística. ......................................................................................................... 196 
 

 
Raciocínio lógico.  ................................................................................................................ 1 
Sistema de numeração decimal.  ....................................................................................... 65 
Operações com números reais.  ........................................................................................ 68 
Unidades de medida, superfície, capacidade, comprimento, volume, tempo e massa.  ..... 74 
Razões e proporções.  ....................................................................................................... 82 
Grandezas diretas e inversamente proporcionais.  ............................................................ 89 
Regra de três simples.  ...................................................................................................... 98 
Porcentagem.  ................................................................................................................. 106 
Juros Simples.  ................................................................................................................ 113 
Divisibilidade.  .................................................................................................................. 118 



 

 
 
Potenciação.  ................................................................................................................... 123 
Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais).  .......................... 129 
Equação e Inequação.  .................................................................................................... 153 
Médias (média aritmética e ponderada).  ......................................................................... 174 
Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.  ......................................................... 183 
Raiz.  ............................................................................................................................... 188 
Fração (classificação, simplificação, operação).  ............................................................. 195 
Geometria plana: principais figuras geométricas; Área e Perímetro das figuras planas.  . 202 
Equações de 1º grau com uma variável. Problemas de 1º grau.  ..................................... 213 
Gráficos de barras, colunas e setores.  ............................................................................ 213 
 

 
Sociedade, Cultura e Educação.  ......................................................................................... 1 
Aprendizagem e Desenvolvimento.  ..................................................................................... 8 
Tendências Pedagógicas em Educação.  .......................................................................... 24 
Abordagens do processo de Ensino e Aprendizagem.  ...................................................... 40 
Concepções de currículo e organização do currículo escolar da educação básica.  .......... 51 
Planejamento, Planos e Projetos educativos.  ................................................................... 71 
Projeto Político Pedagógico (metodologia de elaboração, implementação, acompanhamento 

e avaliação).  .......................................................................................................................... 89 
Formação Docente. ......................................................................................................... 102 
Diversidade Cultural e Inclusão.  ...................................................................................... 117 
Avaliação institucional. Avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem.  ................... 135 
Teorias educacionais e teorias pedagógicas. A relação sociedade, educação e pensamento 

pedagógico brasileiro. .......................................................................................................... 162 
Teorias pedagógicas e políticas educacionais.  ............................................................... 189 
Currículo: relação currículo, cultura e políticas curriculares. Teorias de currículo e práticas 

pedagógicas.  ....................................................................................................................... 214 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum Curricular.  ........................... 235 
Didática e Prática de Ensino: planejamento educacional, materiais curriculares e recursos 

didáticos.  ............................................................................................................................. 692 
Função social do ensino e suas relações com o aprender e o ensinar.  ........................... 740 
Gestão e organização de sala de aula.  ........................................................................... 747 
Avaliação: avaliação educacional e da aprendizagem. Sujeitos, objetos, métodos e práticas 

de avaliação. A avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. 
Políticas Educacionais: relação Estado, sociedade e políticas educacionais. As políticas 
educacionais e a construção da escola pública brasileira.  ................................................... 754 

A organização e a estrutura da educação e sistemas de ensino no Brasil; políticas de acesso, 
inclusão e diversidade.  ........................................................................................................ 782 

Formação inicial e continuada dos profissionais da educação.  ....................................... 795 
Financiamento da educação.  .......................................................................................... 818 
Tecnologias da informação e Comunicação: as tecnologias de informação e comunicação e 

as práticas educativas. Uso das tecnologias, ensino e aprendizagem. Educação mediada por 
tecnologias.  ......................................................................................................................... 829 

Educação à distância.  ..................................................................................................... 841 
Constituição Federal/88 – Capítulo III. Da Educação, da Cultura e do Desporto/Seção I– Da 

Educação.  ........................................................................................................................... 845 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96 e alterações.  ........... 848 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica– Resolução CNE/CEB n. 

04/2010.  .............................................................................................................................. 874 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC.  .................................................................... 890 
Estatuto da Criança e do Adolescente ECA.  ................................................................... 911 
Plano Nacional da Educação – Lei n. 13.005/14.  ............................................................ 968 
Lei Brasileira de Inclusão – Lei n. 13.146/15. 21. ............................................................. 991 


