
 
 

Prefeitura Municipal de Maricá/RJ 
 

 

Docente II 
 

 

 

Língua Portuguesa 
Interpretação de textos, com domínio de relações discursivas, semânticas e morfossintáticas.  ......................... 1 

Tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo e injuntivo.  .............................................................................. 3 

Gêneros discursivos.  ........................................................................................................................................................ 10 

Coesão e coerência textual.  ............................................................................................................................................. 12 

Valor dos conectivos.  ....................................................................................................................................................... 15 

Usos dos pronomes.  ......................................................................................................................................................... 17 

Semântica: sinonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia.  .............................................................. 22 

Figuras de linguagem: hipérbole, metáfora, metonímia, personificação e outros.  ............................................... 24 

Estrutura e formação de palavras: composição, derivação e outros processos.  ................................................... 27 

Flexão nominal e verbal.  ................................................................................................................................................. 29 

Emprego de tempos e modos verbais. Classes de palavras.  ..................................................................................... 34 

Regência nominal e verbal.  ............................................................................................................................................. 53 

Concordância nominal e verbal.  .................................................................................................................................... 56 

Estruturação de períodos: coordenação, subordinação e correlação.  .................................................................... 60 

Pontuação.  ......................................................................................................................................................................... 64 

Variação linguística.  ......................................................................................................................................................... 65 

Ortografia vigente.  ........................................................................................................................................................... 69 

 
 

Raciocínio Lógico 
Sequências Lógicas e leis de formação: verbais, numéricas e geométricas ............................................................... 1 

Teoria dos conjuntos: simbologia, operações e diagramas de Venn-Euler ............................................................. 11 
Problemas com tabelas .................................................................................................................................................... 15 
Problemas sobre as quatro operações fundamentais da Matemática ..................................................................... 17 
Proporções; Regra de três simples e composta; Regra de Sociedade ...................................................................... 21 
Análise Combinatória: aplicações do Princípio Fundamental da Contagem e do Princípio da Casa dos 
Pombos ................................................................................................................................................................................ 28 

Noções de probabilidades: definições, propriedades e problemas .......................................................................... 33 
 
 

Noções de Informática  
Conceitos.  .............................................................................................................................................................................. 1 

Componentes dos sistemas de computação: hardware e software. Software Básico, software utilitário, 
software aplicativo e software livre: conceitos.  ............................................................................................................. 5 

Rede de computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e aplicações. ..... 12 

Conceitos, funções e aplicações de Intranet e Internet. ............................................................................................. 31 

Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis.  ............................................................................. 36 

Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, computação na nuvem, correio eletrônico e 
webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais. ................................................................................... 49 

Sistema Operacional Windows 7/8.1(Português), Linux e LibreOffice 5.3.7 (Português): conceitos, interface, 
comandos, funções, recursos e usabilidade.  ................................................................................................................ 65 



Editor de texto MS Word 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade. 
 .............................................................................................................................................................................................. 94 

Planilha eletrônica MS Excel 2007/2010/2013/2016 (Português): conceitos, comandos, recursos e 
usabilidade (interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, cópia lógica, uso de 
fórmulas e funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão).  ................................. 113 

Redes de computadores e Internet: conceitos, tecnologias, ferramentas, aplicativos e serviços.  ................... 127 

Segurança da Informação: conceitos, princípios, problemas, ameaças, ataques. Backup e antivírus.  ............ 127 

 
 

Conhecimentos Específicos 
1. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO. Educação: principais aspectos históricos e conceituais da Educação 
Brasileira.  .............................................................................................................................................................................. 1 

Teorias recentes sobre desenvolvimento infantil.  ..................................................................................................... 12 

Organização e dinâmica do currículo: mediação, inclusão, avaliação, participação e protagonismos. ............. 15 
Concepções de aprendizagem e ensino; aluno e professor.  ...................................................................................... 28 

Legislação atual. ................................................................................................................................................................ 35 

Diretrizes Curriculares Nacionais.  ................................................................................................................................ 49 

Estatuto da Criança e do Adolescente e atualizações.  ................................................................................................ 78 

2. LÍNGUA PORTUGUESA. Texto: leitura e compreensão. Textos verbais e não verbais. Texto literário e não 
literário;  ........................................................................................................................................................................... 110 

Linguagens denotativa e conotativa;  .......................................................................................................................... 110 

Intertextualidade e polifonia.  ....................................................................................................................................... 112 

Tipologia textual e gêneros de circulação social. Coesão e coerência do texto. Variabilidade linguística. ..... 117 

Fonologia: fonema e letra; sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; ............................................... 117 
Ortografia;  ....................................................................................................................................................................... 122 

Acentuação tônica e gráfica.  ......................................................................................................................................... 122 

Morfossintaxe: noções básicas de estrutura de palavras; classes de palavras; tempos e modos verbais. ...... 125 
Alfabetização e letramento.  .......................................................................................................................................... 125 

 3. MATEMÁTICA. Números Naturais e Números Racionais. Operações com números naturais e números 
racionais.  .......................................................................................................................................................................... 128 

Figuras geométricas espaciais e planas. Área e perímetro.  .................................................................................... 133 
Sistemas de medidas decimais: comprimento, área, volume, capacidade, massa e temperatura. Medidas de 
tempo.  ............................................................................................................................................................................... 151 

Sistema monetário brasileiro.  ...................................................................................................................................... 155 

Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos.  .................................... 159 

4. GEOGRAFIA. Localização espacial: pontos cardeais e colaterais. Mapas, escalas, plantas e convenções 
cartográficas. .................................................................................................................................................................... 164 

Relevo, solo, hidrografia, clima e vegetação; transformações naturais e humanas. ........................................... 174 

 Brasil: população, urbanização, divisões do espaço. ................................................................................................ 190 

 Mundo: divisão do trabalho, globalização e questão ambiental.  .......................................................................... 204 

5. HISTÓRIA. Fontes históricas e periodização. Formação da sociedade brasileira. Acontecimentos dos 
períodos da História do Brasil. História do Estado do Rio de Janeiro. Construção dos conceitos de tempo.  223 
6. CIÊNCIAS. Ar: importância, composição e propriedades.  ................................................................................... 282 

Água: importância, composição, propriedades, estados físicos e ciclo da água. Solo: importância, composição e 
erosão. ............................................................................................................................................................................... 286 

 Seres vivos: caracterização geral e classificação.  .................................................................................................... 295 

Relações entre os seres vivos e os ambientes. Ecossistemas.  ................................................................................ 301 

Ser humano e saúde: noções elementares de anatomia e fisiologia humana e princípios básicos de saúde. . 324 

 
 


