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Interpretação de texto, acentuação gráfica, ortografia oficial, divisão silábica, pontuação, concordância 
nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, 
parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido figurado das palavras, denotação e conotação, emprego de 
tempos e modos verbais, emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). 
Notações léxicas: empregos do til, trema, apóstrofo, hífen. Abreviaturas, siglas e símbolos. Análise morfológica. 
Sinais de pontuação: emprego da vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco e parágrafo. Sintaxe de 
concordância: Concordância nominal, concordância verbal e casos especiais de concordância verbal. Emprego 
de algumas classes de palavras: artigo, adjetivo, numeral, pronomes pessoais, eu ou mim, contração dos 
pronomes oblíquos, o pronome se, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, 
pronomes indefinidos e advérbio. Emprego dos modos e tempos: Modo indicativo, modo subjuntivo, modo 
imperativo, particípio e gerúndio. Emprego do infinitivo: Infinitivo não-flexionado e infinitivo pessoal 
flexionado. Emprego do verbo haver.  .............................................................................................................................. 1 
 
 

Matemática 
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões 
numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Números naturais (operações e 
propriedades). Expressões aritméticas.  .......................................................................................................................... 1 
Números fracionários. Operações com frações.  .......................................................................................................... 12 
Razão e proporção.  ........................................................................................................................................................... 15 
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Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum.  ................................................................................................ 25 
Cálculo de áreas e volumes.  ............................................................................................................................................ 26 
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Raciocínio Lógico 
Estruturas Lógicas.  .............................................................................................................................................................. 1 
Lógicas de Argumentação.  .............................................................................................................................................. 12 
Diagramas lógicos: entendimento de estruturas lógicas das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, 
eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. ................................................................................................................... 18 
 
 
 



 

Conhecimentos Específicos 
A Educação na Constituição Federal de 1988; ................................................................................................................ 1 
LEI FEDERAL N° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações; ............ 4 
LEI FEDERAL n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações; ............. 19 
BRASIL, Ministério da Educação. “Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica / 
Secretaria de Educação Especial”. MEC; SEESP, 2001; ............................................................................................... 51 
LEI FEDERAL n° 11.274/06 - Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos 
para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade;  ............................. 54 
Ministério da Educação. “Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis 
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