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Língua Portuguesa 
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental (8ª série), como por exemplo: GRAMÁTICA: Frases; 
Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras;  ........................................................................................... 1 
Fonemas e letras; ................................................................................................................................................................. 2 
Substantivo;  .......................................................................................................................................................................... 4 
Adjetivo;  ................................................................................................................................................................................ 8 
Separação de sílabas;  ....................................................................................................................................................... 11 
Artigo;  ................................................................................................................................................................................. 12 
Numeral;  ............................................................................................................................................................................ 12 
Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo;  .......................................................................................... 14 
Verbos;  ............................................................................................................................................................................... 14 
Tonicidade das palavras; Sílaba tônica;  ....................................................................................................................... 19 
Sujeito e predicado;  ......................................................................................................................................................... 19 
Verbos intransitivos e transitivos; Verbos transitivos diretos e indiretos;  ........................................................... 26 
Uso da crase;  ..................................................................................................................................................................... 26 
Pronomes;  .......................................................................................................................................................................... 28 
Formas nominais; Locuções verbais;  ............................................................................................................................ 33 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração;  ............................................................................................ 34 
Classes de palavras: classificação morfológica;  .......................................................................................................... 34 
Concordância nominal; Concordância verbal;  ............................................................................................................ 40 
Regência verbal;  ............................................................................................................................................................... 43 
Vozes verbais;  ................................................................................................................................................................... 46 
Regência nominal;  ............................................................................................................................................................ 47 
Aposto; Vocativo;  .............................................................................................................................................................. 48 
LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; 
Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; 
Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Oposições; Repetições; 
Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas verbais e visuais; Associação 
de ideias.  ............................................................................................................................................................................ 48 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.  ........................................................................................................................................ 57 
 
 

Matemática e Raciocínio Lógico 
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª série), como por exemplo: Conjunto de números: 
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC 
e MMC – cálculo – problemas;  ........................................................................................................................................... 1 
Porcentagem;  .................................................................................................................................................................... 13 
Juros Simples; .................................................................................................................................................................... 14 
Regras de três simples e composta;  .............................................................................................................................. 16 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume;  .......................................... 19 
Sistema Monetário Nacional (Real);  ............................................................................................................................. 22 
Equações: 1º e 2º graus;  .................................................................................................................................................. 25 



Inequações do 1º grau;  .................................................................................................................................................... 27 
Expressões Algébricas; Fração Algébrica;  ................................................................................................................... 29 
Sistemas de numeração; .................................................................................................................................................. 31 
Operações no conjunto dos números naturais; Múltiplos e divisores em N;  ........................................................ 32 
Radiciação;  ......................................................................................................................................................................... 32 
Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas com 
números fracionários; Números decimais;  .................................................................................................................. 35 
Introdução à geometria; Geometria Plana;  .................................................................................................................. 38 
Operações fundamentais com números racionais;  .................................................................................................... 41 
Problemas de raciocínio lógico. Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial 
e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, 
letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos.  ........................................................... 41 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 
fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.  ............................................................... 46 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências ............................................................................................................................................................. 1 
Noções de primeiros socorros ........................................................................................................................................ 38 
Normas de atendimento ao público ............................................................................................................................... 50 
Ética do exercício profissional ........................................................................................................................................ 56 
Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Comportamento no ambiente de trabalho .............. 62 
Segurança no trabalho ...................................................................................................................................................... 69 
A indisciplina na escola, o Bullying escolar .................................................................................................................. 72 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional ................... 74 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA ................................................................................................................. 90 
Desenvolvimento infantil, expressão verbal e comunicabilidade ............................................................................ 90 
Conhecimento dos procedimentos para atendimento aos pais ................................................................................ 94 
Fiscalização de entrada e saída de crianças; Atendimento às ordens de serviços; Atitudes visando à disciplina 
de alunos; Fiscalização da manutenção dos aspectos físicos do prédio; Iniciativa para os problemas dentro da 
Unidade; Controle da frequência dos alunos ................................................................................................................ 99 
Proporcionar brincadeiras e atividades esportivas .................................................................................................... 99 
Executar as atividades previstas no planejamento escolar ..................................................................................... 106 

 
 
 


