
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Ortografia oficial ................................................................................................................................... 1 
Classes de palavras ........................................................................................................................... 16 
Concordância verbal e nominal .......................................................................................................... 65 
Regência verbal e nominal ................................................................................................................. 81 
Formas de tratamento ........................................................................................................................ 91 
Verbos ............................................................................................................................................... 94 
Colocação de pronomes nas frases ................................................................................................... 94 
Correção de textos........................................................................................................................... 102 
Sintaxe: termos essenciais da oração .............................................................................................. 113 
Análise e interpretação de textos ..................................................................................................... 122 
Redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e certidões ...................................... 128 
 

Matemática 
 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 

problemas, raiz quadrada ......................................................................................................................... 1 
MDC e MMC – cálculo – problemas ................................................................................................... 42 
Porcentagem ..................................................................................................................................... 46 
Juros Simples .................................................................................................................................... 53 
Regra de três simples e composta ..................................................................................................... 57 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume ......................... 71 
Sistema Monetário Nacional (Real) .................................................................................................... 78 
Equações: 1º e 2º graus .................................................................................................................... 85 
Inequações do 1º grau ....................................................................................................................... 98 

 

Atualidades 
 
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, 

divulgados na mídia local e/ou nacional, veiculados nos últimos 06 (seis) meses anteriores à data da 
prova ........................................................................................................................................................ 1 

 

Noções de Informática 
 
Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas. ..................................... 1 
MS Office: Word, Excel, PowerPoint e Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada). ..................... 16 
Conceitos básicos e características do sistema operacional Windows. ............................................ 211 
Conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer. ................................................. 281 
Conceitos básicos de segurança da Informação com foco no comportamento do usuário. .............. 296 



 

Conhecimentos Específicos 
 
A organização do tempo e do espaço em educação infantil.  ............................................................... 1 
Cuidados essenciais: alimentação, repouso, higiene e proteção.  ....................................................... 6 
Jogos e brincadeiras.  ........................................................................................................................ 24 
Histórias infantis. ............................................................................................................................... 34 
Crianças com necessidades educativas especiais.  ........................................................................... 39 
A formação do caráter na infância.  ................................................................................................... 46 
Ética na educação infantil.  ................................................................................................................ 54 
Arte e estética na educação infantil.  ................................................................................................. 63 
Noções de puericultura.  .................................................................................................................... 73 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  ..................... 75 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  ................................ 129 
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil - MEC. .................................................................. 155 
Brinquedos e brincadeiras de creches - Manual de Orientação Pedagógica - MEC com apoio da 

UNICEF.  .............................................................................................................................................. 170 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil - MEC.  ............................................ 229 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Introdução / vol. 2, vol. 3).  ..................... 253 
 


