Prefeitura do Município
de Bragança Paulista/SP
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Jr

Língua Portuguesa
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, .............................................................1
Conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; .....................3
Acentuação gráfica; ........................................................................................................................................................... 13
Pontuação; .......................................................................................................................................................................... 15
Classes gramaticais; .......................................................................................................................................................... 19
Concordância verbal e nominal; ..................................................................................................................................... 38
Pronomes: emprego e colocação .................................................................................................................................... 42
Regência nominal e verbal. ............................................................................................................................................. 43

Matemática
Teoria dos Conjuntos; .........................................................................................................................................................1
Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; .............................................................4
Cálculos Algébricos; ............................................................................................................................................................6
Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; ................................................................................7
Porcentagem e Juro Simples; .......................................................................................................................................... 12
Sistema Monetário Brasileiro; ........................................................................................................................................ 16
Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; ................................................................................................. 18
Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação
de unidades e resolução de problemas; ....................................................................................................................... 22
Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus
elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras
espaciais): seus elementos e volumes; ......................................................................................................................... 24
Funções do 1º e 2º graus; ............................................................................................................................................... 47
Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. ................................................................................................ 52
Resolução de problemas. ................................................................................................................................................ 54

Conhecimentos Específicos
Publicações do MEC para a educação infantil. ................................................................................................................1
Estatuto da Criança e do Adolescente. .......................................................................................................................... 35
Noções de Primeiros Socorros. ...................................................................................................................................... 67
Noções sobre higiene e limpeza do ambiente escolar; ............................................................................................... 83
Conhecimentos sobre Brinquedos e brincadeiras; conhecimentos sobre condições de uso de equipamentos,
materiais de consumo e materiais pedagógicos, aplicáveis na realização das atividades escolares. ................ 99
Conhecer os cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e
lazer, voltados para o desenvolvimento das atividades escolares. .......................................................................106
Conhecimento sobre atividades técnico-pedagógicas: planejamento, disponibilização e desenvolvimento das
atividades no ambiente escolar. ..................................................................................................................................118
Conhecimento sobre cuidados, operacionalização e cumprimento do horário de repouso das crianças. ......130

