
 
 

Prefeitura Municipal de Caxias/MA 
 

 
Professor da Educação Básica –  

Pedagogo 1 ao 5 ano 
 

 

 

Língua Portuguesa 
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia 
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos.  ................................................................................ 1 
2. Tipologia e gênero textuais.  ....................................................................................................................................... 10 
3. Figuras de linguagem.  .................................................................................................................................................. 19 
4. Emprego dos pronomes demonstrativos.  ................................................................................................................ 22 
5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e 
causalidade).  ..................................................................................................................................................................... 28 
6. Semântica: sinonímia e antonímia; homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e 
denotação; ambiguidade; polissemia.  ........................................................................................................................... 38 
7. Sintaxe da oração e do período.  ................................................................................................................................. 40 
8. Morfossintaxe: funções do que e do se.  .................................................................................................................... 40 
9. Emprego do acento indicativo da crase. ................................................................................................................... 42 
10. Concordâncias verbal e nominal.  ............................................................................................................................ 46 
11. Regências verbal e nominal. ..................................................................................................................................... 48 
12. Colocação pronominal.  .............................................................................................................................................. 52 
13. Emprego de tempos e modos verbais.  ................................................................................................................... 53 
14. Pontuação.  ................................................................................................................................................................... 58 
15. Ortografia oficial.  ....................................................................................................................................................... 60 
 
 

Conhecimentos Pedagógicos  
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas ....... 1 
2. Gestão e financiamento da educação pública ........................................................................................................... 16 
3. Tendências Pedagógicas .............................................................................................................................................. 28 
4. Políticas de Incentivo ao Ensino Superior ................................................................................................................ 38 
5. Políticas de valorização dos profissionais de educação no Brasil ........................................................................ 58 
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica ................................................................................... 59 
7. Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena: legislação, estrutura e organização .............................. 96 
8. Ensino Fundamental: estrutura, organização e Diretrizes Curriculares ........................................................... 161 
9. Educação Infantil: diretrizes políticas, desafios e implantação das Diretrizes Curriculares ......................... 181 
10. Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação .................................................................................................... 201 
 
 

Conhecimentos Gerais de Caxias  
Temas referentes ao Município de Caxias que tratem sobre seus aspectos históricos, geográficos, literários, 
políticos, culturais e sociais. Lei Municipal nº 2.156/2014 .......................................................................................... 1 
 
 
 



Conhecimentos Específicos 
Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional .............................. 1 
A educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar....................................................... 1 
A organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional .............................................................. 1 
Diretrizes curriculares para o ensino fundamental .................................................................................................... 17 
Parâmetros Curriculares Nacionais ............................................................................................................................... 17 
Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola ................................................................................................................................................................................... 41 
A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar ....................................................................................... 48 
Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade............................................................................................................. 60 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola ........................................................................................................... 73 
Currículo e cultura ............................................................................................................................................................ 80 
Tendências pedagógicas na educação ........................................................................................................................... 91 
Educação inclusiva .......................................................................................................................................................... 101 
Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na 
escola ................................................................................................................................................................................. 105 
A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem ................................................................................ 110 
Pressupostos filosóficos ................................................................................................................................................. 115 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola...................................... 118 
Ética no trabalho docente .............................................................................................................................................. 118 
Projeto Político Pedagógico ........................................................................................................................................... 124 
Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas ......................................................................................................... 131 
A educação e a escola. A escola em seu contexto social............................................................................................ 133 
O ensino público no ensino fundamental .................................................................................................................... 136 
A questão da qualidade do ensino ................................................................................................................................ 140 
O aluno da escola pública ............................................................................................................................................... 146 
A criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar 157 
As relações sociais da escola pública (professor-aluno) .......................................................................................... 172 
Os grupos dos alunos ...................................................................................................................................................... 175 
Os vários conceitos de ensino ....................................................................................................................................... 180 
O planejamento didático ................................................................................................................................................ 180 
Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão) ................................................................. 190 
Políticas Educativas, organização escolar e descentralização................................................................................. 190 
Currículos e o aprender a viver juntos ........................................................................................................................ 197 
Convivência e pluralismo. Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola. O processo de ensino e seus 
componentes: objetivos, conteúdos, métodos. Avaliação do ensino/aprendizagem. Educação inclusiva  ...... 209 
Temas Transversais ........................................................................................................................................................ 209 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 .......................................................... 217 

 
 


