
 1

 

Governo do Rio Grande do Norte 

SEEC/RN 

Professor 

Língua Portuguesa 
 

ÍNDICE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos ........................................................................................................................................................... 01 

Denotação e conotação .................................................................................................................................................................................... 30 

Figuras .............................................................................................................................................................................................................. 30 

Coesão e coerência  ......................................................................................................................................................................................... 01 

Tipologia textual ................................................................................................................................................................................................ 01 

Significação das palavras ................................................................................................................................................................................. 01 

Emprego das classes de palavras .................................................................................................................................................................... 09 

Sintaxe da oração e do período ........................................................................................................................................................................ 25 

Pontuação  ........................................................................................................................................................................................................ 27 

Concordância verbal e nominal  ........................................................................................................................................................................ 28 

Regência verbal e nominal  ............................................................................................................................................................................... 29 

Estudo da crase  ............................................................................................................................................................................................... 28 

Semântica e estilística ...................................................................................................................................................................................... 30 

 

 

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 

Teoria e Prática da Educação ........................................................................................................................................................................... 01 

Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola; perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão  
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos .................................... 05 

Conhecimentos da Pratica de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do  
tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na escola;  
currículo e cultura; tendências pedagógicas na pratica escolar. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e  
fracasso escolar ................................................................................................................................................................................................ 09 

A organização da educação básica: LDB Lei Federal n 9394/96 e suas alterações posteriores; princípios e fins da educação nacional ...... 22 

Diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil ................................................................................................. 32 

Parâmetros curriculares nacionais .................................................................................................................................................................... 48 

 



 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimento e uso da língua: Saber léxico-gramatical; Saber pragmático-textual; Saber linguístico-interacional; Concepções de  
linguagem e consequências pedagógicas: Linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento de comunicação;  
Linguagem como interação social; Tipos de gramática e ensino de língua: Gramática normativa; Gramática descritiva; Gramática reflexiva; 
Gramática do uso. Unidade e variedade na língua: O uso padrão; As várias normas e a variedade padrão; Modalidades: falada e escrita;  
A (in)formalidade na fala e na escrita: Presença da oralidade e da escrita na sociedade; Sistematização da modalidade escrita; Texto e  
discurso: Coesão textual e Coerência textual. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal ............ 01 

Tipos textuais e gêneros discursivos. Gêneros não literários. Gêneros como praticas histórico-sociais. Gêneros e domínios discursivos.  
Intertextualidade: polifonia e dialogismo. Paráfrase e parodia. Textos e funções da linguagem. Recursos linguísticos de natureza  
fonológica. Classificação dos morfemas. Formação de palavras: Derivação e composição; Função sintática, semântica e discursiva e  
os processos de formação. Classes de palavras e funções sintáticas: Classes de palavras: funções comunicativas e efeitos discursivos;  
Classes de palavras e paradigmas morfológicos; Classes de palavras e distribuição sintática; Classes de palavras e modalizações  
enunciativas ...................................................................................................................................................................................................... 16 

Subordinação e coordenação: Relações discursivo argumentativas; Relações logico-semânticas; Semântica e estilística: Gênero  
discursivo e estilo; A significação das palavras: Campos semânticos; Polissemia/homonímia; . Hiponímia/hiperonímia; Estilística do  
enunciado; Estilística da enunciação; Denotação e conotação ........................................................................................................................ 41 

Ética profissional ............................................................................................................................................................................................... 70 

 


