
 

Secretaria Municipal de Educação 

de Cuiabá/MT - SME-Cuiabá 
 

 

Técnico em Desenvolvimento Infantil 
 

 

 

 

Língua Portuguesa 
Leitura, compreensão e interpretação de textos.  .......................................................................................................... 1 
Estruturação do texto e dos parágrafos.  ......................................................................................................................... 3 
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. ................................ 3 
Significação contextual de palavras e expressões.  ........................................................................................................ 9 
Equivalência e transformação de estruturas.  .............................................................................................................. 11 
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação.  ................................................................................................. 11 
Emprego de tempos e modos verbais.  .......................................................................................................................... 16 
Pontuação.  ......................................................................................................................................................................... 21 
Estrutura e formação de palavras.  ................................................................................................................................ 22 
Funções das classes de palavras.  ................................................................................................................................... 24 
Flexão nominal e verbal.  ................................................................................................................................................. 39 
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.  ......................................................................................... 44 
Concordância nominal e verbal.  .................................................................................................................................... 46 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................................................................. 49 
Ortografia oficial.  .............................................................................................................................................................. 53 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................................................................... 57 
 
 
 

Raciocínio Lógico-Analítico 
Operações com conjuntos.  ................................................................................................................................................. 1 
Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações com números reais e raciocínio sequencial. ... 4 
Conceito de proposição: valores lógicos das proposições. Conectivos e negação. ................................................... 9 
Argumentação lógica e diagramas lógicos. ................................................................................................................... 19 
Equivalências e implicações lógicas. .............................................................................................................................. 30 
Quantificadores universal e existencial. ........................................................................................................................ 35 
Problemas de contagem: princípios aditivo e multiplicativo. ................................................................................... 37 
 
 
 

Legislação Específica  
Lei Orgânica do Município de Cuiabá  .............................................................................................................................. 1  
Lei no 220 de 22 de dezembro de 2010(dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação e posteriores 
alterações).  ........................................................................................................................................................................ 26  
Lei Complementar no 093/2003 (dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional do Município de Cuiabá).  ...................................................................................... 33 
Ética, organização e cidadania.  ...................................................................................................................................... 52 
 
 



Conhecimentos Específicos 
Pedagogia da infância, o processo de cuidar e educar, as diferentes dimensões humanas, fases de 
desenvolvimento da criança, direitos da infância, didática e metodologia do ensino na Educação Infantil ....... 1 
Linguagem verbal, escrita e corporal, manifestações e tradições culturais brasileiras, linguagem matemática, 
literatura infantil no Brasil .............................................................................................................................................. 21 
Conceitos metodológicos específicos das áreas do conhecimento de português, matemática, história, geografia, 
ciências e artes da Educação Básica, com foco na vivência infantil, no conhecimento do espaço voltados para a 
construção de habilidade de segurança e autonomia ................................................................................................. 33 
Processos cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do 
pensamento logico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização 
nos diferentes momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no 
processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento 
cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A 
tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização ............................................ 38 
Teorias da aprendizagem ................................................................................................................................................ 63 
Avaliação ............................................................................................................................................................................. 72 
Planejamento docente: dinâmica e processos ............................................................................................................. 90 
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais ....................................................................................... 99 
Interdisciplinaridade ...................................................................................................................................................... 119 
Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades ............................................................................................... 123 
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira .............................................................................. 130 
A função social da escola pública contemporânea .................................................................................................... 140 

 
 


