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números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as 
operações relativas aos conjuntos citados; Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença; Conjuntos Numéricos : Os principais conjuntos 
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. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências ...................................................................................................... 1 
2. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações. Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional ............................................................................................................................. 58 
3. Cidadania Relacionamento Pais e Escola, Ambiente Educacional e Familiar, Participação dos Pais

 ............................................................................................................................................................... 85 
4. Práticas promotoras de igualdade racial ........................................................................................ 93 
5. Organização do trabalho pedagógico na educação infantil .......................................................... 115 
6. Da administração escolar à gestão educacional: questões teórico-conceituais ............................ 125 
7. Estado, planejamento e gestão educacional no Brasil ................................................................. 130 
8. Gestão de sistemas de ensino e planejamento como instrumento de políticas públicas, indicadores 

educacionais e avaliação em larga escala ............................................................................................ 136 
9. Conceitos, finalidades e organização da educação nacional ....................................................... 170 
10. Teorias da administração geral na administração educacional e escolar no contexto da sociedade 

contemporânea .................................................................................................................................... 184 



 

11. Função social da educação e da escola..................................................................................... 210 
12. Gerenciamento dos recursos financeiros, do espaço físico e do patrimônio da escola .............. 215 
13. Gestão democrática na escola. 14. Mecanismos de gestão democrática (órgãos colegiados, 

representação e processos decisórios) ................................................................................................ 220 
15. Autonomia pedagógica e financeira da escola ........................................................................... 220 
16. O projeto político-pedagógico .................................................................................................... 225 
17. O pedagogo como agente mediador e articulador da gestão escolar ......................................... 239 
18. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil ....................................... 242 
19. Princípios e objetivos da educação brasileira ............................................................................. 254 
20. Legislação em geral aplicável ao cargo ..................................................................................... 267 
21. Educação Inclusiva .................................................................................................................... 267 
22. Intervenção Pedagógica ............................................................................................................ 275 
23. Níveis e modalidades de ensino ................................................................................................ 275 
 

 


