
SME
FORTALEZA

Professor Pedagogo

EDITAL Nº 109/2022



Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se 
você
conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie em Nosso WHATSAPP (85) 9 9177-8439

O conteúdo dessa apostila almeja abordar os tópicos do edital de forma prática e 
esquematizada, porém, isso não impede que se utilize o manuseio de livros, sites, jornais, 
revistas, entre outros meios que ampliem os conhecimentos do candidato, visando sua melhor 
preparação.  

Secretaria Municipal de Educação 
de Fotaleza (SME-Fortaleza)

 Páginas.450

EDIÇÃO: 06/06/2022

PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO 
Autores

DIAGRAMAÇÃO
Caio Reis

CAPA
Caio Reis

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
Dúvidas, reclamações e sugestões: 

(85) 9 9177-8439 (WhatsAp)

editoraelaborar984@gmail.com 



EDITAL VERTICALIZADO
DISCIPLINA/ASSUNTO RENDIMENTO

DATA LÍNGUA PORTUGUESA VISTO REVISTO QUESTÕES
1 Compreensão e interpretação de textos.
2 Tipologia textual.
3 Ortografia oficial.
4 Acentuação gráfica.
5 Emprego das classes de palavras.
6 Emprego do sinal indicativo de crase
7 Sintaxe da oração e do período.
8 Pontuação.
9 Concordâncias nominal e verbal.
10 Regências nominal e verbal.
11 Significação das palavras.

DATA RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO VISTO REVISTO QUESTÕES
1 Noções de lógica. 1.1 Estruturas lógicas e diagramas lógicos. 1.2 
Valores lógicos das proposições. 1.3 Conectivos. 1.4 Tabelas-ver-
dade. 2 Lógica de argumentação. 3 Sequências e séries. 4 Correlação 
de elementos. 5 Raciocínio analítico. 

DATA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO VISTO REVISTO QUESTÕES
1 Lei nº 9.394/1996 e suas alterações (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional); 
2 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do Ad-
olescente); 
3 Constituição da República Federativa do Brasil (do art. 205 ao 214).
4 Emenda Constitucional nº 53/2006. 
5 Decreto Federal nº 5.154/2004 (Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional).
6 Lei nº 11.114/2005. 
7 Lei nº 11.274/2006. 
8 Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor-
ização dos Profissionais da Educação (novo FUNDEB). 
9 Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, promoveu, no final do 
ano, diversas modificações na Lei nº 14.113/2020 (novo FUNDEB). 
10 Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 2014(Dispõe 
sobre a gestão democrática e participativa da Rede Pública Munic-
ipal de Ensino de Fortaleza, institui o Programa Municipal de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE), modifica o Estatuto 
do Magistério de Fortaleza, e dá outras providências. 
11 Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014(Aprova o Plano Nacional 
de Educação). 
12 Lei 10.371/2015(Aprova o Plano Municipal de Educação de For-
taleza). 
13 Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 (Institui e 
orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular). 
14 Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva.



EDITAL VERTICALIZADO

DATA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, TEMAS EDUCACIONAIS E PED-
AGÓGICOS VISTO REVISTO QUESTÕES

1 História do pensamento pedagógico brasileiro. 1.1 Teoria da ed-
ucação, diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro. 
1.2 Projeto político-pedagógico. 
2 A didática e o processo de ensino e aprendizagem. 2.1 Organ-
ização do processo didático: planejamento, estratégias e metodolo-
gias, avaliação. 2.2 A sala de aula como espaço de aprendizagem e 
interação. 2.3 A didática como fundamento epistemológico do fazer 
docente. 
3 Principais teorias da aprendizagem. 3.1 Inatismo, comportamen-
talismo, behaviorismo, interacionismo, cognitivismo. 3.2 As bases 
empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de 
aprendizagem. 3.3 Contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para 
a psicologia e a pedagogia. 3.4 Teoria das inteligências múltiplas de 
Gardner. 
3.5 Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicos-
sociais. 
3.6 Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha 
da profissão, transtornos alimentares na adolescência, família, edu-
cação sexual. 
4 Teorias do currículo. 
4.1 Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. 
4.2 Gestão da aprendizagem. 4.3 Planejamento e gestão educacion-
al. 4.4 Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. 
4.5 O professor: formação e profissão. 
4.6 A pesquisa na prática docente. 
4.7 A dimensão ética da profissão. 
5 Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira. 
6 Políticas educacionais para a educação básica. 
6.1 O ensino médio. 6.1.1 Diretrizes, Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, currículo e avaliação. 6.1.2 Interdisciplinaridade e contextual-
ização no ensino médio. 
6.1.3 O ensino médio integrado: fundamentação legal e curricular.
6.2 Educação inclusiva. 
6.3 Educação, trabalho, formação profissional e as transformações 
do ensino médio.
6.4 Protagonismo juvenil e cidadania.
7. Educação Inclusiva – A escola no contexto das diferenças.

DATA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS VISTO REVISTO QUESTÕES
1 Diferentes concepções de educação e didática. 1.1 As diferentes 
concepções de educação. 
1.2 A importância da educação como processo de mudança. 1.3 
Origem e concepção de didática. 
1.4 A didática e a formação do profissional da educação. 
2 Contexto da instituição escolar. 2.1 Escola: local de trabalho do-
cente e processo de ensino. 
2.2 Conceituação de ensino e aprendizagem. 
2.3 A formação do professor na sociedade. 
2.4 Profissão docente: compromisso e ética. 
2.5 O aluno: sua dimensão cognitiva, socioeconômica, afetiva e cul-
tural. 



EDITAL VERTICALIZADO
2.6 O papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. 
3 Revendo o espaço da sala de aula (espaço de “interações”). 3.1 
Diferentes concepções sobre ensinar e aprender.
3.2 Trabalhando com projetos. 
3.3 O professor e a utilização das novas tecnologias educativas. 
3.4 Gestão do espaço e do tempo na escola. 
3.5 Relações entre professor e aluno na sala de aula (inclusive aspec-
tos étnico-raciais). 
3.6 Organização curricular da escola. 
3.7 O planejamento como instrumento de ação educativa.
3.8 Um plano de aula e seus componentes. 
3.9 A utilização de jogos como ferramenta de trabalho pedagógico. 
3.10 Construção da autonomia do aluno. 
3.11 A avaliação como processo de construção do conhecimento.
4 Avaliações externas SPAECE/SPAECE alfa. 
4.1 ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização). 
4.2 Prova Brasil / Provinha Brasil. 
5 Processos de alfabetização. 5.1 PAIC. 
5.2 PNAIC. 
5.3 GEEMPA. 
6 Educação infantil. 6.1 Processos de desenvolvimento e 
aprendizagem nos seis primeiros anos de vida, de acordo com Pia-
get, Vygotsky e Wallon. 
6.2 Concepção de criança, infância e educação infantil: evolução 
histórica.
6.3 Organização do espaço, do tempo e dos materiais para a edu-
cação da criança.
6.4 Função atual da educação infantil: educar e cuidar, ações indis-
sociáveis na formação pessoal e social da criança na creche e na 
pré-escola. 
6.5 O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
6.6 A leitura e a escrita na educação infantil: a importância da ex-
periência com os diversos gêneros para o desenvolvimento da lin-
guagem. 
6.7 O currículo na educação infantil: linguagens corporal, oral e es-
crita, desenho, música, movimento, conceitos lógico-matemáticos, 
conceitos sobre o mundo natural e sociocultural, objetivos e ativi-
dades. 
6.8 Princípios e características da avaliação na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental.

DATA TESTES GABARITADOS VISTO REVISTO QUESTÕES
Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Pedagogia/Legislação

Prova - Professor Pedagogo 2015



PLANO DE ESTUDO

Segunda Terça Quarta

Quinta Sexta Sábado

Domingo Anotações:

PLANO DE ESTUDO



PLANO DE ESTUDO

Segunda Terça Quarta

Quinta Sexta Sábado

Domingo Anotações:

PLANO DE ESTUDO



PLANO DE ESTUDO

Segunda Terça Quarta

Quinta Sexta Sábado

Domingo Anotações:

PLANO DE ESTUDO



ÍNDICE
LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos. ..........................................................................................................................................................01 
2 Tipologia textual. .........................................................................................................................................................................................................04
3 Ortografia oficial. .........................................................................................................................................................................................................12
4 Acentuação gráfica. ....................................................................................................................................................................................................15
5 Emprego das classes de palavras. .........................................................................................................................................................................18
6 Emprego do sinal indicativo de crase .................................................................................................................................................................55
7 Sintaxe da oração e do período. ...........................................................................................................................................................................57
8 Pontuação. .....................................................................................................................................................................................................................68
9 Concordâncias nominal e verbal. ..........................................................................................................................................................................71
10 Regências nominal e verbal. .................................................................................................................................................................................77
11 Significação das palavras. ......................................................................................................................................................................................83

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

1 Noções de lógica. 1.1 Estruturas lógicas e diagramas lógicos. 1.2 Valores lógicos das proposições. 1.3 Conectivos. 1.4 
Tabelas-verdade. 2 Lógica de argumentação. 3 Sequências e séries. 4 Correlação de elementos. 5 Raciocínio analítico.  .01

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO

1 Lei nº 9.394/1996 e suas alterações (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);  ................................................................01
2 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente);  ..................................................................................18
3 Constituição da República Federativa do Brasil (do art. 205 ao 214). ....................................................................................................55
4 Emenda Constitucional nº 53/2006.  ...................................................................................................................................................................59
5 Decreto Federal nº 5.154/2004 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional). .......................................................................................61
6 Lei nº 11.114/2005. ....................................................................................................................................................................................................62
7 Lei nº 11.274/2006. ....................................................................................................................................................................................................62
8 Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (novo FUNDEB). ..............................................................................................................63
9 Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, promoveu, no final do ano, diversas modificações na Lei nº 14.113/2020 (novo 
FUNDEB).  ...........................................................................................................................................................................................................................77
10 Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 2014(Dispõe sobre a gestão democrática e participativa da Rede Públi-
ca Municipal de Ensino de Fortaleza, institui o Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE), 
modifica o Estatuto do Magistério de Fortaleza, e dá outras providências.  ..........................................................................................79
11 Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014(Aprova o Plano Nacional de Educação).  ...........................................................................89
12 Lei 10.371/2015(Aprova o Plano Municipal de Educação de Fortaleza).  ...........................................................................................104
13 Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 (Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricu-
lar).  .......................................................................................................................................................................................................................................104
14 Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. ..................................................................................................111

EDUCAÇÃO BRASILEIRA, TEMAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS

1 História do pensamento pedagógico brasileiro. 1.1 Teoria da educação, diferentes correntes do pensamento pedagógico 
brasileiro.  ...........................................................................................................................................................................................................................01
1.2 Projeto político-pedagógico.  .............................................................................................................................................................................07
2 A didática e o processo de ensino e aprendizagem. 2.1 Organização do processo didático: planejamento, estratégias e 
metodologias, avaliação. 2.2 A sala de aula como espaço de aprendizagem e interação. 2.3 A didática como fundamento 
epistemológico do fazer docente.  ..........................................................................................................................................................................11
3 Principais teorias da aprendizagem. 3.1 Inatismo, comportamentalismo, behaviorismo, interacionismo, cognitivismo. 3.2 
As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem. 3.3 Contribuições de Piaget, 
Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. 3.4 Teoria das inteligências múltiplas de Gardner.  .................................18
3.5 Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais.  .........................................................................................27
3.6 Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, transtornos alimentares na adolescência, 
família, educação sexual.  ............................................................................................................................................................................................31
4 Teorias do currículo.  ..................................................................................................................................................................................................44
4.1 Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola.  ...............................................................................................................................47
4.2 Gestão da aprendizagem. 4.3 Planejamento e gestão educacional. 4.4 Avaliação institucional, de desempenho e de 
aprendizagem.  ................................................................................................................................................................................................................51
4.5 O professor: formação e profissão.  .................................................................................................................................................................53



ÍNDICE
4.6 A pesquisa na prática docente.  .........................................................................................................................................................................55
4.7 A dimensão ética da profissão.  .........................................................................................................................................................................57
5 Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira.  .....................................................................................................58
6 Políticas educacionais para a educação básica.  .............................................................................................................................................62
6.1 O ensino médio. 6.1.1 Diretrizes, Parâmetros Curriculares Nacionais, currículo e avaliação. 6.1.2 Interdisciplinaridade e 
contextualização no ensino médio. .........................................................................................................................................................................63 
6.1.3 O ensino médio integrado: fundamentação legal e curricular. ..........................................................................................................73 
6.2 Educação inclusiva.  ................................................................................................................................................................................................74
6.3 Educação, trabalho, formação profissional e as transformações do ensino médio. .....................................................................76 
6.4 Protagonismo juvenil e cidadania. ....................................................................................................................................................................77 
7. Educação Inclusiva – A escola no contexto das diferenças. ......................................................................................................................79

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 Diferentes concepções de educação e didática. 1.1 As diferentes concepções de educação.  ...................................................01
1.2 A importância da educação como processo de mudança. 1.3 Origem e concepção de didática.  .........................................01
1.4 A didática e a formação do profissional da educação.  ............................................................................................................................02
2 Contexto da instituição escolar. 2.1 Escola: local de trabalho docente e processo de ensino.  ...................................................04
2.2 Conceituação de ensino e aprendizagem.  ...................................................................................................................................................05
2.3 A formação do professor na sociedade. ........................................................................................................................................................06
2.4 Profissão docente: compromisso e ética. ......................................................................................................................................................09
2.5 O aluno: sua dimensão cognitiva, socioeconômica, afetiva e cultural.  .............................................................................................11
2.6 O papel do professor no processo de ensino e aprendizagem.  ..........................................................................................................15
3 Revendo o espaço da sala de aula (espaço de “interações”). 3.1 Diferentes concepções sobre ensinar e aprender..........16 
3.2 Trabalhando com projetos.  .................................................................................................................................................................................17
3.3 O professor e a utilização das novas tecnologias educativas.  ..............................................................................................................18
3.4 Gestão do espaço e do tempo na escola.  .....................................................................................................................................................19
3.5 Relações entre professor e aluno na sala de aula (inclusive aspectos étnico-raciais).  ................................................................20
3.6 Organização curricular da escola.  ....................................................................................................................................................................22
3.7 O planejamento como instrumento de ação educativa. ..........................................................................................................................23
3.8 Um plano de aula e seus componentes.  .......................................................................................................................................................24
3.9 A utilização de jogos como ferramenta de trabalho pedagógico.  .....................................................................................................25
3.10 Construção da autonomia do aluno.  ............................................................................................................................................................27
3.11 A avaliação como processo de construção do conhecimento. ...........................................................................................................28 
4 Avaliações externas SPAECE/SPAECE alfa.  ........................................................................................................................................................31
4.1 ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização).  ...............................................................................................................................................31
4.2 Prova Brasil / Provinha Brasil.  ............................................................................................................................................................................33
5 Processos de alfabetização. 5.1 PAIC.  ................................................................................................................................................................34
5.2 PNAIC.  .........................................................................................................................................................................................................................34
5.3 GEEMPA.  .....................................................................................................................................................................................................................34
6 Educação infantil. 6.1 Processos de desenvolvimento e aprendizagem nos seis primeiros anos de vida, de acordo com 
Piaget, Vygotsky e Wallon.  .........................................................................................................................................................................................35
6.2 Concepção de criança, infância e educação infantil: evolução histórica. ..........................................................................................43 
6.3 Organização do espaço, do tempo e dos materiais para a educação da criança. .........................................................................46 
6.4 Função atual da educação infantil: educar e cuidar, ações indissociáveis na formação pessoal e social da criança na creche 
e na pré-escola. ...............................................................................................................................................................................................................48 
6.5 O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos processos de desenvolvimento e aprendizagem da cri-
ança.  ....................................................................................................................................................................................................................................50
6.6 A leitura e a escrita na educação infantil: a importância da experiência com os diversos gêneros para o desenvolvimento 
da linguagem.  .................................................................................................................................................................................................................53
6.7 O currículo na educação infantil: linguagens corporal, oral e escrita, desenho, música, movimento, conceitos lógi-
co-matemáticos, conceitos sobre o mundo natural e sociocultural, objetivos e atividades.  ..........................................................54
6.8 Princípios e características da avaliação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. ........................57

TESTES GABARITADOS

Língua Portuguesa ..........................................................................................................................................................................................................01
Raciocínio Lógico ............................................................................................................................................................................................................04
Pedagogia/Legislação ...................................................................................................................................................................................................04
Prova - Professor Pedagogo 2015 ............................................................................................................................................................................14



LÍNGUA PORTUGUESA

1 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. 

Interpretação Textual

Texto – é um conjunto de ideias organizadas e relacio-
nadas entre si, formando um todo significativo capaz de 
produzir interação comunicativa (capacidade de codificar e 
decodificar).

Contexto – um texto é constituído por diversas frases. 
Em cada uma delas, há uma informação que se liga com 
a anterior e/ou com a posterior, criando condições para a 
estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interli-
gação dá-se o nome de contexto. O relacionamento entre 
as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de seu 
contexto original e analisada separadamente, poderá ter um 
significado diferente daquele inicial.

Intertexto - comumente, os textos apresentam referên-
cias diretas ou indiretas a outros autores através de citações. 
Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. 

Interpretação de texto - o objetivo da interpretação de 
um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir 
daí, localizam-se as ideias secundárias (ou fundamentações), 
as argumentações (ou explicações), que levam ao esclareci-
mento das questões apresentadas na prova.

Normalmente, em uma prova, o candidato deve:
 Identificar os elementos fundamentais de uma ar-

gumentação, de um processo, de uma época (neste 
caso, procuram-se os verbos e os advérbios, os quais 
definem o tempo).

 Comparar as relações de semelhança ou de diferen-
ças entre as situações do texto.

 Comentar/relacionar o conteúdo apresentado com
uma realidade.   

 Resumir as ideias centrais e/ou secundárias.
 Parafrasear = reescrever o texto com outras palavras.

Condições básicas para interpretar

Fazem-se necessários: conhecimento histórico-literário 
(escolas e gêneros literários, estrutura do texto), leitura e 
prática; conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do 
texto) e semântico; capacidade de observação e de síntese; 
capacidade de raciocínio.

Interpretar/Compreender

Interpretar significa:
Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
Através do texto, infere-se que...
É possível deduzir que...
O autor permite concluir que...
Qual é a intenção do autor ao afirmar que...
Compreender significa
Entendimento, atenção ao que realmente está escrito.
O texto diz que...
É sugerido pelo autor que...
De acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação...
O narrador afirma...

Erros de interpretação

 Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai do
contexto, acrescentando ideias que não estão no tex-
to, quer por conhecimento prévio do tema quer pela 
imaginação.

 Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se aten-
ção apenas a um aspecto (esquecendo que um texto 
é um conjunto de ideias), o que pode ser insuficiente 
para o entendimento do tema desenvolvido. 

 Contradição = às vezes o texto apresenta ideias con-
trárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões 
equivocadas e, consequentemente, errar a questão.

Fique Atento!
Muitos pensam que existem a ótica do escri-
tor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, 
mas em uma prova de concurso, o que deve 
ser levado em consideração é o que o autor 
diz e nada mais.

Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que 
relaciona palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre si. 
Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um 
pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um pronome 
oblíquo átono, há uma relação correta entre o que se vai 
dizer e o que já foi dito.

São muitos os erros de coesão no dia a dia e, entre eles, 
está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo 
átono. Este depende da regência do verbo; aquele, do seu 
antecedente. Não se pode esquecer também de que os pro-
nomes relativos têm, cada um, valor semântico, por isso a 
necessidade de adequação ao antecedente.  

Os pronomes relativos são muito importantes na in-
terpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de 
coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que 
existe um pronome relativo adequado a cada circunstância, 
a saber:

que (neutro) - relaciona-se com qualquer antecedente, 
mas depende das condições da frase.

qual (neutro) idem ao anterior.
quem (pessoa)
cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e depois 

o objeto possuído.
como (modo)
onde (lugar)
quando (tempo)
quanto (montante) 
Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, deveria 

aparecer o demonstrativo O).

Dicas para melhorar a interpretação de textos

 Leia todo o texto, procurando ter uma visão geral
do assunto. Se ele for longo, não desista! Há muitos 
candidatos na disputa, portanto, quanto mais informa-
ção você absorver com a leitura, mais chances terá de 
resolver as questões. 
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As letras “e” e “i”
Ditongos nasais são escritos com “e”: mãe, põem. Com 

“i”, só o ditongo interno cãibra.
verbos que apresentam infinitivo em -oar, -uar são es-

critos com “e”: caçoe, perdoe, tumultue. Escrevemos com “i”, 
os verbos com infinitivo em -air, -oer e -uir: trai, dói, possui, 
contribui.

* Atenção para as palavras que mudam de sentido
quando substituímos a grafia “e” pela grafia “i”: área (super-
fície), ária (melodia) / delatar (denunciar), dilatar (expandir) / 
emergir (vir à tona), imergir (mergulhar) / peão (de estância, 
que anda a pé), pião (brinquedo).

Dica!
- Se o dicionário ainda deixar dúvida quan-

to à ortografia de uma palavra, há a possibili-
dade de consultar o Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa (VOLP), elaborado pela 
Academia Brasileira de Letras. É uma obra de 
referência até mesmo para a criação de dicio-
nários, pois traz a grafia atualizada das pala-
vras (sem o significado). Na Internet, o ende-
reço é www.academia.org.br.

Informações importantes
- Formas variantes são formas duplas ou múltiplas, 

equivalentes: aluguel/aluguer, relampejar/relampear/relam-
par/relampadar.

- Os símbolos das unidades de medida são escritos sem 
ponto, com letra minúscula e sem “s” para indicar plural, sem 
espaço entre o algarismo e o símbolo: 2kg, 20km, 120km/h.

Exceção para litro (L): 2 L, 150 L.
- Na indicação de horas, minutos e segundos, não deve 

haver espaço entre o algarismo e o símbolo: 14h, 22h30min, 
14h23’34’’(= quatorze horas, vinte e três minutos e trinta e 
quatro segundos).

- O símbolo do real antecede o número sem espaço: 
R$1.000,00. No cifrão deve ser utilizada apenas uma barra 
vertical ($).

Fontes de pesquisa:
http://www.pciconcursos.com.br/aulas/portugues/orto-

grafia
Hífen

O hífen é um sinal diacrítico (que distingue) usado para 
ligar os elementos de palavras compostas (como ex-presi-
dente, por exemplo) e para unir pronomes átonos a verbos 
(ofereceram-me; vê-lo-ei). Serve igualmente para fazer a 
translineação de palavras, isto é, no fim de uma linha, se-
parar uma palavra em duas partes (ca-/sa; compa-/nheiro).

Uso do hífen que continua depois da Reforma Orto-
gráfica:

1. Em palavras compostas por justaposição que formam
uma unidade semântica, ou seja, nos termos que se
unem para formarem um novo significado: tio-avô,
porto-alegrense, luso-brasileiro, tenente-coronel, se-

gunda-feira, conta-gotas, guarda-chuva, arco-íris, pri-
meiro-ministro, azul-escuro.

2. Em palavras compostas por espécies botânicas e zoo-
lógicas: couve-flor, bem-te-vi, bem-me-quer, abóbora-      
-menina, erva-doce, feijão-verde.

3. Nos compostos com elementos além, aquém, recém
e sem: além-mar, recém-nascido, sem-número, recém-
-casado.

4. No geral, as locuções não possuem hífen, mas algumas
exceções continuam por já estarem consagradas pelo
uso: cor-de-rosa, arco-da-velha, mais-que-perfeito, pé-
-de-meia, água-de-colônia, queima-roupa, deus-dará.

5. Nos encadeamentos de vocábulos, como: ponte Rio-
-Niterói, percurso Lisboa-Coimbra-Porto e nas com-
binações históricas ou ocasionais: Áustria-Hungria,
Angola-Brasil, etc.

6. Nas formações com os prefixos hiper-, inter- e super- 
quando associados com outro termo que é iniciado
por “r”: hiper-resistente, inter-racial, super-racional,
etc.

7. Nas formações com os prefixos ex-, vice-: ex-diretor,
ex-presidente, vice-governador, vice-prefeito.

8. Nas formações com os prefixos pós-, pré- e pró-: pré-
-natal, pré-escolar, pró-europeu, pós-graduação, etc.

9. Na ênclise e mesóclise: amá-lo, deixá-lo, dá-se, abraça-
-o, lança-o e amá-lo-ei, falar-lhe-ei, etc.

10. Nas formações em que o prefixo tem como segundo
termo uma palavra iniciada por “h”: sub-hepático, geo-
--história, neo-helênico, extra-humano, semi-hospita-
lar, super-homem.

11. Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo
termina com a mesma vogal do segundo elemento: 
micro-ondas, eletro-ótica, semi-interno, auto-observa-
ção, etc.

** O hífen é suprimido quando para formar outros ter-
mos: reaver, inábil, desumano, lobisomem, reabilitar.

Dica!
 Ao separar palavras na translineação (mu-
dança de linha), caso a última palavra a ser 
escrita seja formada por hífen, repita-o na 
próxima linha. Exemplo: escreverei anti-infla-
matório e, ao final, coube apenas “anti-”. Na 
próxima linha escreverei: “-inflamatório” (hí-
fen em ambas as linhas).

Não se emprega o hífen:
1. Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo ter-

mina em vogal e o segundo termo inicia-se em “r” ou 
“s”. Nesse caso, passa-se a duplicar estas consoantes: 
antirreligioso, contrarregra, infrassom, microssistema, 
minissaia, microrradiografia, etc.
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Antes              Agora
assembléia              assembleia
idéia              ideia
geléia              geleia
jibóia              jiboia
apóia (verbo apoiar)  apoia
paranóico  paranoico

Acento Diferencial

Representam os acentos gráficos que, pelas regras de 
acentuação, não se justificariam, mas são utilizados para di-
ferenciar classes gramaticais entre determinadas palavras e/
ou tempos verbais. Por exemplo:

Pôr (verbo) X por (preposição)  /  pôde (pretérito perfeito 
de Indicativo do verbo “poder”) X pode (presente do Indicativo 
do mesmo verbo).

Se analisarmos o “pôr” - pela regra das monossílabas: 
terminada em “o” seguida de “r” não deve ser acentuada, 
mas nesse caso, devido ao acento diferencial, acentua-se, 
para que saibamos se se trata de um verbo ou preposição.

Os demais casos de acento diferencial não são mais uti-
lizados: para (verbo), para (preposição), pelo (substantivo), 
pelo (preposição). Seus significados e classes gramaticais são 
definidos pelo contexto.

Polícia para o trânsito para realizar blitz. = o primeiro 
“para” é verbo; o segundo, preposição (com relação de fi-
nalidade).

Dica!
Quando, na frase, der para substituir o “por” 
por “colocar”, estaremos trabalhando com 
um verbo, portanto: “pôr”; nos outros casos, 
“por” preposição. Ex: Faço isso por você.  / Pos-
so pôr (colocar) meus livros aqui?

Regra do Hiato:

Quando a vogal do hiato for “i” ou “u” tônicos, for a se-
gunda vogal do hiato, acompanhado ou não de “s”, haverá 
acento. Ex.: saída – faísca – baú – país – Luís 

Não se acentuam o “i” e o “u” que formam hiato quando 
seguidos, na mesma sílaba, de l, m, n, r ou z. Ra-ul, Lu-iz, 
sa-ir, ju-iz 

Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se estive-
rem seguidas do dígrafo nh. Ex: ra-i-nha, ven-to-i-nha. 

Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se vierem 
precedidas de vogal idêntica: xi-i-ta, pa-ra-cu-u-ba 

Observação importante:

Não serão mais acentuados “i” e “u” tônicos, formando 
hiato quando vierem depois de ditongo (nas paroxítonas): 

Antes  Agora
bocaiúva bocaiuva
feiúra  feiura
Sauípe           Sauipe

O acento pertencente aos encontros “oo” e “ee” foi abo-
lido:

Antes  Agora
crêem creem
lêem leem
vôo  voo
enjôo  enjoo

Dica!
Memorize a palavra CREDELEVÊ. São os verbos 
que, no plural, dobram o “e”, mas que não rece-
bem mais acento como antes: CRER, DAR, LER 
e VER.

Repare:
1-) O menino crê em você. / Os meninos creem em você.
2-) Elza  lê bem! / Todas leem bem!
3-) Espero que ele dê o recado à sala. / Esperamos que os 

garotos deem o recado!
4-) Rubens vê tudo! / Eles veem tudo!

Fique Atento!
Há o verbo vir: Ele vem à tarde! / Eles vêm à tarde!
As formas verbais que possuíam o acento tô-
nico na raiz, com “u” tônico precedido de “g” 
ou “q” e seguido de “e” ou “i” não serão mais 
acentuadas:

Antes    Depois
apazigúe (apaziguar)    apazigue
averigúe (averiguar)    averigue
argúi (arguir)    argui

Acentuam-se os verbos pertencentes a terceira pessoa do 
plural de: ele tem – eles têm / ele vem – eles vêm (verbo vir)

A regra prevalece também para os verbos conter, obter, 
reter, deter, abster: ele contém – eles contêm, ele obtém – eles 
obtêm, ele retém – eles retêm, ele convém – eles convêm.

Fontes de pesquisa: 
http://www.brasilescola.com/gramatica/acentuacao.htm
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1 NOÇÕES DE LÓGICA. 1.1 ESTRUTURAS LÓGICAS 
E DIAGRAMAS LÓGICOS. 1.2 VALORES LÓGICOS 
DAS PROPOSIÇÕES. 1.3 CONECTIVOS. 1.4 TABE-

LAS-VERDADE. 2 LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO. 3 
SEQUÊNCIAS E SÉRIES. 4 CORRELAÇÃO DE ELE-

MENTOS. 5 RACIOCÍNIO ANALÍTICO. 

ESTRUTURAS LÓGICAS

1. Proposição
Proposição ou sentença é um termo utilizado para ex-

primir ideias, através de um conjunto de palavras ou símbo-
los. Este conjunto descreve o conteúdo dessa ideia.

São exemplos de proposições: 
p: Pedro é médico. 
q: 5 > 8 
r: Luíza foi ao cinema ontem à noite. 

2. Princípios fundamentais da lógica
Princípio da Identidade: A é A. Uma coisa é o que é. 

O que é, é; e o que não é, não é. Esta formulação remonta a 
Parménides de Eleia.

Principio da não contradição: Uma proposição não 
pode ser verdadeira e falsa, ao mesmo tempo.

Principio do terceiro excluído: Uma alternativa só 
pode ser verdadeira ou falsa.

3. Valor lógico
Considerando os princípios citados acima, uma proposi-

ção é classificada como verdadeira ou falsa.
Sendo assim o valor lógico será:
- a verdade (V), quando se trata de uma proposição ver-

dadeira.
- a falsidade (F), quando se trata de uma proposição 

falsa.

4. Conectivos lógicos
Conectivos lógicos são palavras usadas para conectar as 

proposições formando novas sentenças.
Os principais conectivos lógicos são: 

~ não

∧ e

V Ou

→  se…então

↔ se e somente se

5. Proposições simples e compostas
As proposições simples são assim caracterizadas por 

apresentarem apenas uma ideia. São indicadas pelas letras 
minúsculas: p, q, r, s, t...

As proposições compostas são assim caracterizadas por 
apresentarem mais de uma proposição conectadas pelos 
conectivos lógicos. São indicadas pelas letras maiúsculas: P, 
Q, R, S, T...

Obs: A notação Q(r, s, t), por exemplo, está indicando 
que a proposição composta Q é formada pelas proposições 
simples r, s e t.

Exemplo:
Proposições simples:
p: Meu nome é Raissa 
q: São Paulo é a maior cidade brasileira 
r: 2+2=5 
s: O número 9 é ímpar 
t: O número 13 é primo

Proposições compostas 
P: O número 12 é divisível por 3 e 6 é o dobro de 12. 
Q: A raiz quadrada de 9 é 3 e 24 é múltiplo de 3. 
R(s, t): O número 9 é ímpar e o número 13 é primo.

6. Tabela-Verdade
A tabela-verdade é usada para determinar o valor lógi-

co de uma proposição composta, sendo que os valores das 
proposições simples já são conhecidos. Pois o valor lógico 
da proposição composta depende do valor lógico da pro-
posição simples. 

A seguir vamos compreender como se constrói essas 
tabelas-verdade partindo da árvore das possibilidades dos 
valores lógicos das preposições simples, e mais adiante ve-
remos como determinar o valor lógico de uma proposição 
composta.

Proposição composta do tipo P(p, q)

Proposição composta do tipo P(p, q, r)

Proposição composta do tipo P(p, q, r, s) 
A tabela-verdade possui 24 = 16 linhas e é formada 

igualmente as anteriores.

Proposição composta do tipo P(p1, p2, p3,..., pn)

A tabela-verdade possui 2n linhas e é formada igual-
mente as anteriores.

7. O conectivo não e a negação
O conectivo não e a negação de uma proposição p é 

outra proposição que tem como valor lógico V se p for fal-
sa e F se p é verdadeira. O símbolo ~p (não p) representa a 
negação de p com a seguinte tabela-verdade: 
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Portanto, o valor lógico da proposição é Verdade. 
Se mudássemos do conjunto dos inteiros (Z) para o 

conjunto dos números racionais (Q), a proposição (x)(xZ)(x² x) 
tornar-se-ia Falsa. Pois, se substituirmos x por 1/2, teremos 
(1/2)² 1/2, que resulta em 1/4  1/2 (resultado falso!). 

 Podemos simplificar a notação simbólica das proposi-
ções, conforme mostrado abaixo: 

(x)(xN)(x + 3 = 10) pode ser escrita como (x  N)(x + 3 = 
10); 

(x)(xZ)(x² x) pode ser escrita como (x  Z) (x² x)

 O Quantificador Existencial 
 O quantificador existencial é indicado pelo símbolo  que 

se lê: existe pelo menos um, existe um, existe, para algum. 
 Passemos a exemplos de transformações de sentenças 

abertas em proposições usando o quantificador existencial: 

1) (x)(xN)(x² = 4)
O símbolo  é o quantificador existencial, x é a variável, 

N é o conjunto dos números naturais e x²=4 é a sentença 
aberta. 

A proposição (x)(xN)(x² = 4) se lê da seguinte maneira: 
“Existe pelo menos um x pertencente ao conjunto dos nú-
meros naturais tal que x² = 4”.

Qual o valor lógico dessa proposição? Ao resolver a 
equação x²= 4, encontramos como raízes os valores 2 e -2, 
sendo apenas o primeiro um número natural. Como existe 
uma raiz que é um número natural, então a proposição tem 
valor lógico Verdade. 

2) (y)(yR)(y + 1 = y + 2)
O símbolo  é o quantificador existencial, y é a variável, R 

é o conjunto dos números reais e  y + 1 = y + 2 é a sentença 
aberta. 

A proposição  (y)(yR)(y + 1 = y + 2) se lê da seguinte 
maneira: “Existe pelo menos um y pertencente ao conjunto 
dos números reais tal que y + 1 = y + 2”. 

Podemos simplificar a sentença y + 1 = y + 2, cortando 
o y de cada lado da igualdade, resultando em 1 = 2. Não há
y que dê jeito de fazer 1 igual a 2, portanto a proposição é 
Falsa. 

Há outro quantificador que deriva do quantificador 
existencial, ele é chamado de quantificador existencial de 
unicidade, simbolizado por | que se lê: existe um único, exis-
te um e um só. Exemplos: 

1) (| x)(xN)(x + 5 = 7) que se lê: “existe um único número
x pertencente ao conjunto dos números naturais tal que x 
+ 5 = 7”. Realmente, só existe o número 2 que satisfaz essa 
sentença, daí a proposição tem valor lógico Verdade. 

 Da mesma forma que o quantificador universal, tam-
bém podemos simplificar a representação simbólica das 
proposições com quantificador existencial, por exemplo: 

- (| x)(xZ)(x³= 5x2) pode ser escrita como ((| x  N)(x³= 
5x2); 

Representação Simbólica das Proposições Categóricas 

A tabela abaixo mostra a representação simbólica (na 
linguagem da lógica de 1.ª ordem) de cada uma das propo-
sições categóricas. 

Como era de se esperar a representação do todo A é B é 
uma condicional. O Algum A é B significa intersecção entre 
A e B, portanto é representado pela conjunção. O Nenhum 
A é B é a negação do Algum A é B, por isso que sua repre-
sentação é a do algum com um til (~) na frente. E por último, 
o Algum A não é B é a negação de Todo A é B. Poder-se-ia
colocar apenas um til (~) na frente.

Exercícios Resolvidos:
1) (ICMS-SP 2006/FCC) Considere as seguintes frases:
I. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005.
II. (x+y)/5 é um número inteiro.
III. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado

de São Paulo em 2000.
É verdade que apenas:
a) I e II são sentenças abertas.
b) I e III são sentenças abertas
c) II e III são sentenças abertas
d) I é uma sentença aberta.
e) II é uma sentença aberta
Solução:
A frase I é uma sentença aberta, pois “Ele” pode, nes-

ta questão, estar se referindo a uma homem qualquer. Não 
podemos classificá-la em V ou F, porque não sabemos sobre 
quem estamos falando. A frase I seria uma proposição se, 
por exemplo, o locutor apontasse para uma pessoa e falasse 
“Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005”.

A frase II é, sem dúvida, uma sentença aberta, pois há 
duas variáveis e infinitos valores que podem tornar a frase 
verdadeira ou falsa. 

Já a frase III não é uma sentença aberta, pois facilmente 
podemos verificar o sujeito e classificá-la em V ou F.

2) Identifique com F as sentenças fechadas e com A as
abertas

a) ( ) 4 + 7 = 10      e) ( ) 18x + 3 = 3
b) ( ) 6 + x = 2        f) ( ) z - 6 = -10
c) ( ) 2 - 1 < 5         g) ( ) 5 - 2 = 9
d) ( ) y - 3 = 6         h) ( ) A baleia é um mamífero

Respostas:
1) A
2) a) F  b) A  c) F  d) A  e) A  f) A  g) F  h) F

SEQUÊNCIAS LÓGICAS ENVOLVENDO NÚMEROS, 
LETRAS E FIGURAS.

As sequências podem ser formadas por números, letras, 
pessoas, figuras, etc. Existem várias formas de se estabelecer 
uma sequência, o importante é que existem pelo menos três 
elementos que caracterize a lógica de sua formação, en-
tretanto algumas séries necessitam de mais elementos para 
definir sua lógica1. Um bom conhecimento em Progressões 
Algébricas (PA) e Geométricas (PG), fazem com que deduzir 

1  https://centraldefavoritos.com.br/2017/07/21/sequencias-
-com-numeros-com-figuras-de-palavras/
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2- (TTN-98 ESAF) Se é verdade que “Alguns A são R” e 

que “Nenhum G é R”, então é necessariamente verdadeiro 
que: 

a) algum A não é G;
b) algum A é G.
c) nenhum A é G;
d) algum G é A;
e) nenhum G é A;

Solução: 
Esta questão traz, no enunciado, duas proposições ca-

tegóricas: 
1. Alguns A são R
2. Nenhum G é R

Devemos fazer a representação gráfica de cada uma de-
las por círculos para ajudar-nos a obter a resposta correta. 

Na verdade, para esta questão, não é necessário fazer 
representações gráficas, pois se observarmos as alternativas, 
já podemos excluir as alternativas “b” e “d” (pois algum A 
é G é equivalente a algum G é A, e não podemos ter duas 
respostas corretas), e também excluir as alternativas “c” e 
“e” (pois nenhum A é G é o mesmo que nenhum G é A). Só 
restando-nos a alternativa “a” para marcar como correta. 

Mas para efeitos didáticos vamos também resolver esta 
questão por diagramas de círculos! 

Vamos iniciar pela representação do Nenhum G é R, que 
é dada por dois círculos separados, sem nenhum ponto em 
comum. 

Como já foi visto, não há uma representação gráfica 
única para a proposição categórica do Alguns A são R, mas 
geralmente a representação em que os dois círculos se in-
terceptam (mostrada abaixo) tem sido suficiente para resol-
ver qualquer questão. 

Agora devemos juntar os desenhos das duas proposi-
ções categóricas para analisarmos qual é a alternativa cor-
reta. Como a questão não informa sobre a relação entre os 
conjuntos A e G, então teremos diversas maneiras de repre-
sentar graficamente os três conjuntos (A, G e R). A alterna-
tiva correta vai ser aquela que é verdadeira para quaisquer 
dessas representações. 

Para facilitar a solução da questão não faremos todas 
as representações gráficas possíveis entre os três conjun-
tos, mas sim, uma (ou algumas) representação(ões) de cada 

vez e passamos a analisar qual é a alternativa que satisfaz 
esta(s) representação(ões), se tivermos somente uma alter-
nativa que satisfaça, então já achamos a resposta correta, 
senão, desenhamos mais outra representação gráfica pos-
sível e passamos a testar somente as alternativas que foram 
verdadeiras no teste anterior. 

 Tomemos agora o seguinte desenho, em que fazemos 
duas representações, uma em que o conjunto A intercepta 
parcialmente o conjunto G, e outra em que não há intersec-
ção entre eles. 

Teste das alternativas: 
1º) Teste da alternativa “a” (algum A não é G) 
Observando os desenhos dos círculos, verificamos que 

esta alternativa é verdadeira para os dois desenhos de A, 
isto é, nas duas representações há elementos em A que não 
estão em G. 

Passemos para o teste da próxima alternativa. 

2º) Teste da alternativa “b” (algum A é G) 

 Observando os desenhos dos círculos, verificamos que, 
para o desenho de A que está mais a direita, esta alternativa 
não é verdadeira, isto é, tem elementos em A que não estão 
em G. 

Pelo mesmo motivo a alternativa “d” não é correta. 

Passemos para a próxima. 

3º) Teste da alternativa “c” (Nenhum A é G) 

 Observando os desenhos dos círculos, verificamos que, 
para o desenho de A que está mais a esquerda, esta alter-
nativa não é verdadeira, isto é, tem elementos em A que 
estão em G. 

 Pelo mesmo motivo a alternativa “e” não é correta.  
Portanto, a resposta é a alternativa “A”. 

3-  (SERPRO 2001 ESAF) Todos os alunos de matemá-
tica são, também, alunos de inglês, mas nenhum aluno de 
inglês é aluno de história. Todos os alunos de português são 
também alunos de informática, e alguns alunos de informá-
tica são também alunos de história. Como nenhum aluno 
de informática é aluno de inglês, e como nenhum aluno de 
português é aluno de história, então: 

a) pelo menos um aluno de português é aluno de inglês.
b) pelo menos um aluno de matemática é aluno de his-

tória. 
c)) nenhum aluno de português é aluno de matemática. 
d) todos os alunos de informática são alunos de mate-

mática. 
e) todos os alunos de informática são alunos de portu-

guês. 



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO
Quanto à distribuição dessas matrículas nas esferas pú-

blica e privada, em 1998 registra-se 179.364 (53,2%) alunos 
na rede pública e 157.962 (46,8%) nas escolas privadas, prin-
cipalmente em instituições especializadas filantrópicas. Com 
o desenvolvimento das ações e políticas de educação inclu-
siva nesse período, evidencia-se um crescimento de 146% 
das matrículas nas escolas públicas, que alcançaram 441.155 
(63%) alunos em 2006, conforme demonstra o gráfico: 

Com relação à distribuição das matrículas por etapa de 
ensino em 2006: 112.988 (16%) estão na educação infan-
til, 466.155 (66,5%) no ensino fundamental, 14.150 (2%) no 
ensino médio, 58.420 (8,3%) na educação de jovens e adul-
tos, e 48.911 (6,3%) na educação profissional. No âmbito da 
educação infantil, há uma concentração de matrículas nas 
escolas e classes especiais, com o registro de 89.083 alunos, 
enquanto apenas 24.005 estão matriculados em turmas co-
muns. 

O Censo da Educação Especial na educação superior re-
gistra que, entre 2003 e 2005, o número de alunos passou 
de 5.078 para 11.999 alunos, representando um crescimento 
de 136%. A evolução das ações referentes à educação es-
pecial nos últimos anos é expressa no crescimento de 81% 
do número de municípios com matrículas, que em 1998 re-
gistra 2.738 municípios (49,7%) e, em 2006 alcança 4.953 
municípios (89%).

Aponta também o aumento do número de escolas com 
matrícula, que em 1998 registra apenas 6.557 escolas e, em 
2006 passa a registrar 54.412, representando um crescimen-
to de 730%. Das escolas com matrícula em 2006, 2.724 são 
escolas especiais, 4.325 são escolas comuns com classe es-
pecial e 50.259 são escolas de ensino regular com matrículas 
nas turmas comuns.

O indicador de acessibilidade arquitetônica em prédios 
escolares, em 1998, aponta que 14% dos 6.557 estabeleci-
mentos de ensino com matrícula de alunos com necessida-
des educacionais especiais possuíam sanitários com aces-
sibilidade. Em 2006, das 54.412 escolas com matrículas de 
alunos atendidos pela educação especial, 23,3% possuíam 
sanitários com acessibilidade e 16,3% registraram ter de-
pendências e vias adequadas (dado não coletado em 1998). 
No âmbito geral das escolas de educação básica, o índice 
de acessibilidade dos prédios, em 2006, é de apenas 12%.

Com relação à formação inicial dos professores que 
atuam na educação especial, o Censo de 1998, indica que 
3,2% possui ensino fundamental, 51% ensino médio e 45,7% 

ensino superior. Em 2006, dos 54.625 professores nessa fun-
ção, 0,62% registram ensino fundamental, 24% ensino mé-
dio e 75,2% ensino superior. Nesse mesmo ano, 77,8% des-
ses professores, declararam ter curso específico nessa área 
de conhecimento. 

IV - Objetivo da Política Nacional de Educação Espe-
cial na Perspectiva da Educação Inclusiva

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a par-
ticipação e a aprendizagem d cial passa a integrar a pro-
posta pedagógica da escola regular, promovendo o aten-
dimento às necessidades educacionais especiais de alunos 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que 
implicam em transtornos funcionais específicos, a educação 
especial atua de forma articulada com o ensino comum, 
orientando para o atendimento às necessidades educacio-
nais especiais desses alunos. 

A educação especial direciona suas ações para o atendi-
mento às especificidades desses alunos no processo educa-
cional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, 
orienta a organização de redes de apoio, a formação conti-
nuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvi-
mento de práticas colaborativas. 

Os estudos mais recentes no campo da educação es-
pecial enfatizam que as definições e uso de classificações 
devem ser contextualizados, não se esgotando na mera 
especificação ou categorização atribuída a um quadro de 
deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão. 
Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, 
transformando o contexto no qual se inserem. Esse dina-
mismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar 
a situação de exclusão, reforçando a importância dos am-
bientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem 
de todos os alunos. 

A partir dessa conceituação, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, 
de natureza física, mental ou sensorial que, em interação 
com diversas barreiras, podem ter restringida sua participa-
ção plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 
apresentam alterações qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses 
e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se 
nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro 
do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/
superdotação demonstram potencial elevado em qualquer 
uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelec-
tual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de 
apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendiza-
gem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

VI - Diretrizes da Política Nacional de Educação Es-
pecial na Perspectiva da Educação Inclusiva

A educação especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 
atendimento educacional especializado, disponibiliza os re-
cursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no pro-
cesso de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. 
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truído e consumido; para que compreenda os processos de 
sociabilidade humana em âmbito coletivo, definindo espa-
ços públicos e refletindo-se no âmbito da constituição das 
individualidades; para que construa a si próprio como um 
agente social que intervém na sociedade; para que avalie 
o sentido dos processos sociais que orientam o constante
fluxo social, bem como o sentido de sua intervenção nesse 
processo; para que avalie o impacto das tecnologias no de-
senvolvimento e na estruturação das sociedades; e para que 
se aproprie das tecnologias produzidas ou utilizadas pelos 
conhecimentos da área.

Fique Atento!

Atenção: foi incluído na Lei nº 9.394/96 o Art. 
35-A

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direi-
tos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme di-
retrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas 
do conhecimento: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

I - linguagens e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017)

II - matemática e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017)

III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)

IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A parte diversificada dos currículos de que trata o
caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá 
estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser 
articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, 
ambiental e cultural. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao
ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas 
de educação física, arte, sociologia e filosofia. (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017)

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será
obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às 
comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas 
línguas maternas. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão 
ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 
preferencialmente o espanhol, de acordo com a 
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos 
sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base
Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e 
oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, 
de acordo com a definição dos sistemas de ensino. (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho
esperados para o ensino médio, que serão referência nos 
processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional 
Comum Curricular. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar
a formação integral do aluno, de maneira a adotar um 
trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida 
e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio 
emocionais. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de
avaliação processual e formativa serão organizados nas 
redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, 
provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-
line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 
presidem a produção moderna; (Incluído pela Lei nº 13.415, 
de 2017)

II - conhecimento das formas contemporâneas de lingua-
gem. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

Interdisciplinaridade e Contextualização 

Através da organização curricular por áreas e da com-
preensão da concepção transdisciplinar e matricial, que ar-
ticula as linguagens, a Filosofia, as ciências naturais e hu-
manas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que, 
gradativamente, se vá superando o tratamento estanque, 
compartimentalizado, que caracteriza o conhecimento es-
colar.   

A tendência atual, em todos os níveis de ensino, é ana-
lisar a realidade segmentada, sem desenvolver a compreen-
são dos múltiplos conhecimentos que se interpenetram e 
conformam determinados fenômenos. Para essa visão seg-
mentada contribui o enfoque meramente disciplinar que, na 
nova proposta de reforma curricular, pretendemos supera-
do pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização 
dos conhecimentos.  

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a 
pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utili-
zar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um 
problema concreto ou compreender um determinado fenô-
meno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisci-
plinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recor-
rer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às 
questões e aos problemas sociais contemporâneos.  

Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a 
interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma 
abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da 
prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passa-
gens entre os conhecimentos através de relações de com-
plementaridade, convergência ou divergência. 

A integração dos diferentes conhecimentos pode criar 
as condições necessárias para uma aprendizagem motiva-
dora, na medida em que ofereça maior liberdade aos pro-
fessores e alunos para a seleção de conteúdos mais direta-
mente relacionados aos assuntos ou problemas que dizem 
respeito à vida da comunidade. Todo conhecimento é so-
cialmente comprometido e não há conhecimento que possa 
ser aprendido e recriado se não se parte das preocupações 
que as pessoas detêm. O distanciamento entre os conteú-
dos programáticos e a experiência dos alunos certamente 
responde pelo desinteresse e até mesmo pela deserção que 
constatamos em nossas escolas. Conhecimentos seleciona-
dos a priori tendem a se perpetuar nos rituais escolares, sem 
passar pela crítica e reflexão dos docentes, tornando-se, 
desta forma, um acervo de conhecimentos quase sempre 
esquecidos ou que não se consegue aplicar, por se desco-
nhecer suas relações com o real.  

A aprendizagem significativa pressupõe a existência de 
um referencial que permita aos alunos identificar e se iden-
tificar com as questões propostas. Essa postura não implica 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. DIFERENTES CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E
DIDÁTICA: 1.1. AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE 

EDUCAÇÃO;

Antes de falarmos sobre as diferentes concepções entre 
Educação e Didática acompanhe a ilustração abaixo:

Agora passemos as explicações conceituais devidas:

Educação1

De forma geral, a educação pode ser vista por duas ver-
tentes: a social e a individual.

A vertente social da educação diz respeito à forma 
como uma sociedade se estrutura para a transmissão de 
seus conhecimentos e valores. Já a vertente individual trata 
do processo de formação de uma pessoa, considerando a 
aquisição/construção de novos conhecimentos e novas ha-
bilidades e a capacidade de controle ou manifestação de 
novos comportamentos. O conhecimento do senso comum 
entende que a educação acontece exclusivamente na escola. 
Na verdade, a educação acontece em todos os ambientes: 
na escola, na igreja, no clube, na família... enfim, educamos 
e somos educados constantemente.

Dica!
“Educar” vem do latim educare, por sua vez 
ligado a educere, verbo composto do prefixo 
ex (fora) + ducere (conduzir, levar), e significa 
literalmente “conduzir para fora”, ou seja, pre-
parar o indivíduo para o mundo.

Na escola acontece a educação formal. Isto porque a 
sociedade estabeleceu que o ambiente escolar seria o am-
biente educacional por excelência. Mas é preciso diferenciar 
a educação escolar da educação em si. A educação escolar 
apresenta algumas características que a determinam, tais 
como:

•Intencionalidade: a escola é organizada com uma in-
tenção específica.

•Sistematização: o processo de educação escolar é sis-
tematizado – currículos, carga horária, tempo determinado 
para cada nível, separação entre corpo docente e discente, 
entre outros.
1  Malheiros, Bruno Taranto. Didática geral / Bruno Taranto Malheiros : 
organização Andrea Ramal - 2. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2019.

•Organização: a prática escolar prevê a organização de
conteúdos, de grupos de alunos, de professores etc.

•Relação social: uma escola atende às necessidades de
seu contexto. Dificilmente se encontrará uma escola indíge-
na em uma grande cidade. Se isso acontecesse, tal escola 
seria taxada como “descontextualizada”.

Didática
A didática está orientada a discutir questões meto-

dológicas do ato de ensinar. É comum que as disciplinas 
pedagógicas, como matemática ou biologia, por exemplo, 
quando ensinadas em um curso de graduação, sejam divi-
didas em conteúdo e método. A parte que cabe ao conteú-
do trata da questão técnica do assunto, enquanto a parte 
metodológica analisa as melhores formas de se transmitir 
esse conteúdo. É esta forma de transmitir um conteúdo que 
interessa à didática.

Fique Atento!

didática é a disciplina da pedagogia que estu-
da a questão metodológica do ensino.

1.2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO COMO 
PROCESSO DE MUDANÇA;

1.3. ORIGEM E CONCEPÇÃO DE DIDÁTICA;

A Idade Média, desta forma, herdou grande parte de 
sua compreensão das formas de ensinar da Antiguidade. Em 
algumas sociedades do passado, o pai possuía total poder 
de decisão sobre o que fazer com seus filhos. As crianças 
podiam ser abandonadas ou vendidas, sem algo que limi-
tasse esse tipo de decisão. A disseminação do Cristianismo 
no Ocidente levou a Igreja a buscar uma forma de acolher 
as crianças abandonadas, surgindo desta forma uma versão 
preliminar da educação infantil.

O foco principal das igrejas ao acolher as crianças aban-
donadas era garantir sua sobrevivência. Portanto, antes de 
educar, a preocupação era alimentá-las e vesti-las. Atenden-
do a estas duas necessidades imediatas, as crianças eram 
então educadas por monges, que entendiam o ato de ensi-
nar como o de fornecer subsídios e dar possibilidades para 
que a criança se desenvolvesse, orientada pelo espírito cris-
tão. O ensino ofertado pelos monges, no entanto, não era 
capaz de atender a todas as crianças das grandes cidades. 
Por isso, a formação profissional, que era necessária, ficava a 
cargo das corporações.2

A partir do século VI, a Igreja dedicou muita atenção à 
criação de novas escolas no sentido de garantir a forma-
ção cristã das pessoas nas grandes cidades europeias. Mas 
nos séculos seguintes, principalmente nos séculos XI e XII, o 
controle da educação formal foge das mãos da Igreja. Pela 
necessidade de se ter pessoas com uma formação adequa-
da nas áreas da matemática e da língua, de forma a atender 
aos interesses comerciais, um currículo mínimo passa a ser 
exigido. Tal currículo só seria formalizado muitos anos mais 
tarde.

2  Malheiros, Bruno Taranto. Didática geral / Bruno Taranto Malheiros : 
organização Andrea Ramal - 2. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2019.



TESTES GABARITADOS
III- A nova concepção de documento histórico atua di-

retamente no ensino- aprendizagem de história na sala de 
aula porque permite ao aluno um diálogo com as realidades 
passadas e sua relação com o presente. 

IV- O documento escrito deixa de ser o centro de todo o 
estudo, dando espaço para o diálogo com outras fontes de 
vestígios culturais da História, como a fotografia, a música 
e as entrevistas. 

V- O documento inscrito ainda é a fonte histórica mais 
respaldada porque é oficial marcando uma veracidade que 
não pode ser contestada e a existência do fato, pois está 
livre de paixões e de poderes.

A alternativa correta é:
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) II, IV e V.
D) III, IV e V.

03. (IMPARH - 2021 - Prefeitura de Fortaleza - CE -
Professor Substituto - Língua Portuguesa) O fato de que 
“a crítica ao ensino de Língua Portuguesa centrado em tópi-
cos de gramática escolar e as alternativas teóricas apresen-
tadas pelos estudos lingüísticos, principalmente no que se 
refere à consciência dos fenômenos enunciativos e à análi-
se tipológica dos textos, permitiram uma visão muito mais 
funcional da língua, o que provocou alterações nas práticas 
escolares, representando, em alguns casos, o abandono do 
tratamento dos aspectos gramaticais e da reflexão sistemá-
tica sobre os aspectos discursivos do funcionamento da lin-
guagem” (BRASIL, 1998, p. 78), já expunha uma mudança 
progressiva da prática de análise linguística com base em 
preceitos da:

A) gramática gerativa.
B) gramática descritiva.
C) gramática normativa.
D) gramática comparativa.

04. (IMPARH - 2021 - Prefeitura de Fortaleza - CE
- Professor Substituto - Língua Portuguesa) De acordo 
com Perini (2005)*, “a grande contribuição que o ensino 
gramatical encerra reside na possibilidade de ajudar o de-
senvolvimento das habilidades mencionadas; isto é, o en-
sino gramatical pode ser um dos meios pelos quais nossos 
alunos crescerão e se libertarão intelectualmente”; por isso, 
as práticas docentes no ensino e na aprendizagem de língua 
portuguesa devem basear-se na perspectiva de que:

*PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. 4
ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 32.

A) o ensino de gramática representa um conteúdo es-
sencialmente escolar, com base numa prática pedagógica 
que vai da metalinguagem à língua por meio de exemplos, 
exercícios e definições.

B) o professor pode partir da reflexão produzida pelos 
alunos mediante a utilização de uma terminologia simples, 
aproximando-se, por meio dele, do conhecimento gramati-
cal produzido.

C) a valorização da gramática normativa e a insistên-
cia nas regras da norma-padrão constituem um expediente 
para o aluno assimilá-las e adaptar-se às variedades dessa 
norma-padrão.

D) o ensino da metalinguagem pode ser eficazmente 
associado a exercícios mecânicos de identificação de frag-
mentos linguísticos em frases soltas ou contextualizadas.

05. (IMPARH - 2021 - Prefeitura de Fortaleza - CE -
Professor Substituto - Língua Portuguesa) A construção 
do sentido de um texto deve implicar forçosamente as infor-
mações do próprio texto e os dados provenientes do leitor 
ou ouvinte; por exemplo, em uma propaganda de biscoito 
de uma empresa multinacional, veem-se três embalagens 
na extremidade inferior direita, em tamanho bem reduzido, 
e lê-se o seguinte texto em letras garrafais: “Encha seu filho 
de bolacha!”. Caso o docente valha-se desse texto para uma 
atividade de compreensão leitora, o seu aluno, para com-
preendê-lo efetivamente, deve:

A) ter o conhecimento prévio do teor polissêmico do
termo bolacha.

B) chegar à conclusão de que há inadequação no uso
da imagem.

C) desconsiderar a diferença semântica entre bolacha e
biscoito.

D) dissociar o texto à imagem das embalagens de bis-
coito.

06. (IMPARH - 2021 - Prefeitura de Fortaleza - CE
- Professor Substituto - Língua Portuguesa) Levando-se 
em consideração este excerto da BNCC (p. 138- 139)*: “Res-
salta-se, ainda, a proposição de objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento que concorrem para a capacidade dos 
estudantes de relacionarem textos, percebendo os efeitos 
de sentidos decorrentes da intertextualidade temática e da 
polifonia resultante da inserção – explícita ou não – de di-
ferentes vozes nos textos”, o ensino e a aprendizagem de 
língua portuguesa requerem práticas didático-pedagógicas 
que implicam aspectos imanentes ao uso efetivo do portu-
guês, mediante o uso, a reflexão e a construção de sentido; 
para isso, é necessário, por exemplo:

*In http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofin al_site.pdf (acesso em 

15/03/2021).

A) articular as diferentes vozes nos textos pertencentes
aos gêneros literários, fazendo uso adequado da interven-
ção do narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre.

B) fazer utilizar, na modalidade escrita, os conhecimen-
tos dos aspectos formais (ortografia, pontuação, regras de 
concordâncias nominal e verbal, regência verbal etc.), com 
vistas ao uso da norma-padrão.

C) desenvolver aspectos gramaticais, sociodiscursivos,
temáticos, composicionais e estilísticos dos gêneros traba-
lhados em sala para a produção de textos.

D) estabelecer uma relação entre o texto e suas condi-
ções de produção, seu contexto social e histórico de circula-
ção e com os projetos de dizer.

07. (IMPARH - 2021 - Prefeitura de Fortaleza - CE
- Professor Substituto - Língua Portuguesa) Com base 
na teoria dos esquemas – “estruturas abstratas, construí-
das pelo próprio indivíduo, para representar a sua teoria 
do mundo” (LEFFA, 1996, p. 35), com relação ao processo 
de construção do sentido de um texto pelo leitor, é corre-
to afirmar que:

LEFFA, V. J. Aspectos da leitura: uma perspectiva psi-
colingüística. Coleção Ensaios. Porto Alegre: Sagra-Luzzato, 

1996.




