
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
1. Compreensão e interpretação de texto.  .......................................................................................... 1 
2. Tipologia e gêneros textuais.  ........................................................................................................ 12 
3. Figuras de linguagem.  ................................................................................................................... 33 
4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia.  ...................... 44 
6. Ortografia.  ..................................................................................................................................... 56 
7. Acentuação gráfica.  ...................................................................................................................... 72 
8. Uso da crase.  ................................................................................................................................ 77 
9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.  ................. 86 
10. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções 

verbais (perífrases verbais).  .................................................................................................................. 96 
12. Funções do “que” e do “se”.  ...................................................................................................... 153 
13. Formação de palavras.  ............................................................................................................. 159 
14. Elementos de comunicação.  ..................................................................................................... 159 
15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos 

(período simples e período composto por coordenação e subordinação).  ........................................... 163 
16. Concordância verbal e nominal.  ................................................................................................ 182 
17. Regência verbal e nominal.  ....................................................................................................... 198 
18. Colocação pronominal.  ............................................................................................................. 209 
19. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto.  ........................................................ 216 
20. Elementos de coesão.  ............................................................................................................... 224 
21. Função textual dos vocábulos.  .................................................................................................. 237 
22. Variação linguística.  .................................................................................................................. 243 
 

Legislação aplicada à Administração Pública 
 
1. Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90). ......................................................................................... 1 
2. Improbidade Administrativa na Lei nº 8.429/92. ............................................................................. 48 
3. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 .................................................................................. 59 
4. Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho de 1994 - Código de Ética dos Servidores Públicos. .... 65 
5. Lei 9.784 - 99 - Processo Administrativo ........................................................................................ 79 
6. Lei 11.091 - 2005 - PCCTAE dos IFE .......................................................................................... 100 
7. Decreto 5.824_2006 - Incentivos de PCCR da Educação Federal ............................................... 109 
8. Decreto 5.825_2006 - Elaboração do PCCR da Educação Federal ............................................. 124 
9. Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais ................................................... 131 
Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais ............................................................. 138 
Da administração pública. ................................................................................................................ 180 
 
 
 



 

Informática 
 
1. Conceitos de Internet e intranet.  ..................................................................................................... 1 
2. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

informática.  ............................................................................................................................................ 15 
3. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações 

utilizando-se a suíte de escritório Microsoft Office.  ................................................................................ 22 
4. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10.  ............................. 117 
5. Noções de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico.  ................................... 195 
6. Noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados.  ..................................................... 242 
 

Conhecimentos Específicos 
 
1. A Educação Superior no Brasil: modelos e estrutura. A Universidade no Século XXI ...................... 1 
A Educação Superior e o Plano Nacional de Educação ..................................................................... 30 
2. Legislação Educacional. LDB 9.394/96 .......................................................................................... 54 
Resolução n.º 01/2018 - Estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação 

lato sensu denominados cursos de especialização ................................................................................ 81 
Resolução n.º 07/2017 - Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto 

sensu ..................................................................................................................................................... 84 
Portaria Normativa n. º21/2012 - Sistema de Seleção Unificada (SISU) ............................................ 86 
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) ................................................................................................................................................ 93 
Parecer nº 67 do CNE/CES. Estabelece um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação .......................................................................................................................... 100 
Políticas Públicas para a Educação Superior ................................................................................... 106 
Políticas de Ações Afirmativas da Educação Superior Brasileira ..................................................... 120 
Financiamento da Educação Superior ............................................................................................. 127 
Gestão Democrática. 3. Gestão Pedagógica do Ensino Superior .................................................... 159 
O Ensino, a aprendizagem e a formação profissional na Educação Superior .................................. 170 
Organização didático-pedagógica da formação profissional na Universidade. Categorias da didática: 

objetivos, conteúdos, métodos ou estratégias de ensino, recursos didáticos, avaliação da aprendizagem 
no ensino superior ................................................................................................................................ 184 

A formação de Competências e Habilidades profissionais. A formação de atitudes e valores na 
Universidade ........................................................................................................................................ 205 

Fundamentos psicológicos da aprendizagem: As contribuições da Escola Condutista, de J. Bruner, de 
J. Piaget e L. S. Vygotsky, A; N. Leontiev, da Aprendizagem Significativa, da Aprendizagem Colaborativa. 
Metacognição. O uso de situações problemas e problemas na formação Profissional ......................... 206 

Projetos de ensino e de aprendizagem. Planejamento do ensino e da aprendizagem. O estágio na 
formação profissional ........................................................................................................................... 219 

A comunicação pedagógica. Novas Tecnologias da Informação e das Comunicações na formação 
Profissional universitária e nas atividades do técnico em assuntos educacionais ................................. 235 

Educação a distância ....................................................................................................................... 246 
Inclusão social e atenção a pessoas com deficiências e altas habilidades cognitivas ...................... 249 
4. O Projeto Político-Pedagógico e o Currículo dos Cursos de Graduação. O Currículo e os programas 

da formação Profissional. O tempo e o espaço da formação profissional na Universidade .................. 258 
Supervisão e Orientação Pedagógica .............................................................................................. 278 
O trabalho com os estudantes e a família ........................................................................................ 289 
5. A pesquisa e a extensão na Universidade. Funções, organização e funcionamento da pós-graduação 

e da extensão universitária. Projetos de extensão e de ensino ............................................................ 297 
6. Avaliação Institucional e da aprendizagem. Sistema Nacional de Avaliação Superior: SINAES. O 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)  .................................................................. 302 
A problemática da evasão na universidade ...................................................................................... 331 
7. O professor e a docência Universitária. Saberes, profissionalização e a formação continuada do 

professor universitário: princípios, fundamentos e estratégias formativas ............................................ 338 



 

A pesquisa, a reflexão e a crítica na formação continuada e no desenvolvimento profissional do 
professor universitário. A formação e capacitação de servidores ......................................................... 347 

8. O uso da estatística na atividade profissional do técnico em assuntos educacionais ................... 355 
 
 
 
 


