
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Interpretação de textos (literários e não literários) - As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo 

verificar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar 
a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações ................ 1 

Ortografia oficial – Acordo ortográfico .................................................................................................. 7 
Classes gramaticais ........................................................................................................................... 23 
Concordância nominal e verbal .......................................................................................................... 72 
Regência nominal e verbal ................................................................................................................. 88 
Colocação pronominal ....................................................................................................................... 98 
Sinônimos e antônimos. - Linguagem denotativa e linguagem conotativa ........................................ 106 
Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia, antítese, 

paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia, aliteração) ............... 112 
Ordem das palavras/orações no enunciado ..................................................................................... 122 
Discursos direto e indireto ................................................................................................................ 125 
Características dos diversos tipos de texto (gênero): publicitários, jornalísticos, instrucionais, 

narrativos, poéticos, epistolares, história em quadrinhos  ..................................................................... 132 
 

Matemática  
 
Números inteiros: operações e propriedades. ...................................................................................... 1 
Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. ......................... 8 
Razão e proporção. ........................................................................................................................... 16 
Porcentagem. .................................................................................................................................... 24 
Regra de três simples e composta. .................................................................................................... 30 
Equação do 1.º grau e 2º graus. ........................................................................................................ 44 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. .................................... 57 
Área e perímetro; - Figuras planas e espaciais (sólidos geométricos). ............................................... 65 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. - Coleta, organização e apresentação de dados. ........ 87 
Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. ....................................... 102 
Matemática financeira: taxa percentual, juro simples. ...................................................................... 112 
Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta. ......... 117 
Raciocínio lógico. ............................................................................................................................. 137 
Princípios de contagem e probabilidade. ......................................................................................... 142 
Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. ........................................................................ 161 
Resolução de situações-problema. .................................................................................................. 165 
 
 
 
 
 



 

Legislação Educacional 
Constituição da República Federativa do Brasil ................................................................................... 1 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996............................................................................................ 9 
Lei nº 13.005/2014 de 25 de junho de /2014 - Plano Nacional da Educação ..................................... 35 
Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 ................................................................................................... 58 
Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. - Estatuto da Criança e do Adolescente..................... 59 
Lei 3.732 de 18 de janeiro de 2018 que altera dispositivos da Lei nº 2.713, de 22 de outubro de 2007 - 

Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Mairiporã ................. 117 
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 ................................................................................ 129 
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 ................................................................................ 133 
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica ....................................................................... 141 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica .................................................................................................................................................. 144 

Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos ....................................................................................................................................... 160 

BNCC - Base Nacional Comum Curricular ....................................................................................... 173 
Lei Municipal nº. 3.522 de 24/06/2015 - Plano Municipal da Educação de Mairiporã ....................... 197 
Lei Municipal nº. 2.713 de 22/10/2007 - Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal. Publicado na Imprensa Oficial em 26/10/2007. Lei Municipal 3.332, de 17 de dezembro 
de 2013 - Altera dispositivos da Lei nº 2.713/2007. Lei Municipal nº 2.830 de 05/12/2008 - Altera 
dispositivos da Lei nº 2.713/2007. Lei Municipal nº 3.176 de 19/03/2012 - Altera dispositivos da Lei nº 
2.713/2007 ........................................................................................................................................... 199 

Lei Complementar nº 405 de 31/10/2017- Institui Bonificação por Desenvolvimento do Ensino - BDE, 
no âmbito da Secretaria Municipal da Educação .................................................................................. 200 

Decreto Municipal nº. 5.178 de 13/12/2007. Estabelece critérios para o funcionamento das salas de 
recursos e apoio da Rede Municipal de Ensino e encaminhamentos de alunos que apresentam 
Necessidades Educacionais Especiais ................................................................................................. 202 

Decreto Municipal nº. 5.526 de 05/03/2009 - Fixa normas para a implantação do Ensino Fundamental 
de nove anos no Sistema Municipal de Ensino de Mairiporã ................................................................ 202 

Decreto Municipal nº. 5.547 de 15/04/2009. - Normas Regimentais das Escolas Municipais de Mairiporã
 ............................................................................................................................................................. 203 

Decreto Municipal nº. 8.246, de 08/02/2017- Disciplina o Horário de Trabalho Pedagógico na Rede 
Municipal de Ensino de Mairiporã ......................................................................................................... 220 

Decreto Municipal nº. 8.293, de 20/03/2017 - Dispõe sobre a acumulação de empregos, empregos e 
funções remuneradas na área do Magistério Público Municipal de Mairiporã ....................................... 222 

Decreto Municipal nº. 8.301, de 31 /03/2017 - Regulamenta a Gratificação por local de Difícil 
Acesso ................................................................................................................................................. 224 

Deliberação CME Nº02/2017 - Fixa normas para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do 
Município de Mairiporã ......................................................................................................................... 226 

Decreto Municipal nº. 8.409, de 14/08/2017 - Dispõe sobre o Sistema de Avaliação do Ensino de 
Mairiporã - SAEM ................................................................................................................................. 232 

Decreto Municipal nº. 8.410, de 14/08/2017 - Dispõe sobre o Índice de desempenho do Ensino de 
Mairiporã - IDEM .................................................................................................................................. 233 

 

Conhecimentos Específicos 
Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e democrática.  .... 1 
A educação física no currículo da educação básica: significado e possibilidades.  .............................. 3 
Desenvolvimento motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação 

Física. .................................................................................................................................................... 11 
Corpo e sociedade: a cultura corporal enquanto construção social. Corporeidade na escola: as práticas 

corporais no contexto das ações escolares.  .......................................................................................... 42 
Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar.  ................................................... 59 
Educação Física, esporte e lazer.  ..................................................................................................... 73 


