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ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

Olá, estudante! 

O Aprova Concursos preparou um material exclusivo para você organizar as revisões ao longo da sua preparação para concursos públicos. 
As revisões são fundamentais para retenção do conhecimento. Como são muitos assuntos para ser estudado, é preciso organização quanto ao que 
já foi revisado por você e o que ainda precisa ser revisto. A tabela que preparamos pode ser usada para garantir o controle das revisões.

Vamos explicar como ela funciona.

REVISÕES 

• Quando ocorrerão as revisões?

• A primeira revisão ocorrerá até 24 horas depois do dia que a aula foi assistida. 

• A segunda, 7 dias após a visualização da videoaula. 

• A terceira, 30 dias após.

PRIMEIRA REVISÃO 1 24 HORAS

SEGUNDA REVISÃO 2 7 DIAS

TERCEIRA REVISÃO 3 30 DIAS



Aqui colocamos um exemplo de como a tabela fica quando preenchida com as datas em que as revisões foram feitas.  Se a videoaula foi 
assistida em 06/08, as revisões ficariam da seguinte forma: 

Depois de realizar a revisão, marque um “X” no quadro. 

Logo após a visualização da videoaula, para evitar esquecimento, anote as datas das revisões na tabela.

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09



QUESTÕES 

FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO

• É importante a resolução de questões logo após a visualização da aula.  

NÚMERO DE QUESTÕES

• Resolva, no mínimo, 10 questões para cada assunto.  

QUESTÕES DA BANCA QUE ORGANIZA O CONCURSOS

• Cada banca tem características próprias. Utilize o site de questões do 
Aprova (https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso) para 
filtrar questões da instituição que organiza o seu concurso. Caso não 

exista um edital em aberto no momento dos seus estudos, utilize como 
referência a banca que realizou o último concurso. Por exemplo, verifique 
o formato das questões (múltipla escolha ou julgamento entre Certo ou 

Errado). Essa informação consta no último edital).



ANOTE O PERCENTUAL DE ACERTO NA TABELA 

• Assim que realizar as questões, anote o percentual de acerto na tabela. 
Sempre há itens que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. O 

baixo percentual apontará quais são esses assuntos. Veja o exemplo:

QUESTÕES

TOTAL ACERTEI %

20 14 70%



LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
3 Domínio da ortografia oficial. 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e 
de outros elementos de sequenciação textual. 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 
5.1 Emprego das classes de palavras. 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 
5.5 Concordância verbal e nominal. 
5.6 Regência verbal e nominal. 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 
5.8 Colocação dos pronomes átonos. 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 
6.1 Significação das palavras. 
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 



LEGISLAÇÃO
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Lei Estadual nº 5.247/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado de Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 
2 Lei Estadual nº 6.196/2000 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas). 
3 Lei Estadual nº 6.197/2000 (Plano de Cargo e Carreira do Magistério Público Estadual). 
4 Lei Estadual nº 6.754/2000 (Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do 
Estado de Alagoas). 
5 Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) e suas 
alterações.
6 Lei nº 7.795/2016 (Plano Estadual de Educação – PEE). 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
2 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
3 Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
4 Referencial Curricular de Alagoas (ReCAL) – Ensino Fundamental. 
5 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

1 Fonologia: relação letra e fonema. 
2 Separação de sílaba e translineação. 
3 Acentuação gráfica e tônica. 
4 Ortografia e pontuação. 
5 Morfologia. 
5.1 Estrutura de palavras. 
5.2 Processo de formação de palavras. 
5.3 Classes gramaticais de palavras. 
6 Sintaxe. 
6.1 Frase, oração e período. 
7 Tipos de períodos. 
7.1 Período simples e composto. 
8 Análise morfossintática de período simples. 
9 Análise de período composto por coordenação. 
10 Análise de período composto por subordinação (orações substantivas, adjetivas e 
adverbiais). 
11 Sintaxe de concordância verbal e nominal. 
12 Sintaxe de regência verbal e nominal. 
13 Colocação pronominal. 
14 Semântica. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

14.1 Sinonímia; antonímia; homonímia; paronímia; polissemia; ambiguidade.
15 Linguagem. 
15.1 Funções da linguagem. 
15.2 Denotação e conotação. 
15.3 Figuras de linguagem. 
15.4 Níveis de linguagem. 
16 Coesão e coerência. 
17 Tipologia textual e gênero textual. 
17.1 Narração, descrição, dissertação, carta (argumentativa, familiar, comercial, convite 
etc.). 
18 Noções de estilística. 
19 Teoria literária. 
19.1 Conceito de literatura; teoria dos gêneros literários; estilos de época; movimentos 
literários. 
20 Literatura brasileira. Literatura colonial e o Barroco. Arcadismo. Romantismo. 
Realismo. Naturalismo e Parnasianismo. Simbolismo e pré‐Modernismo. Modernismo e 
tendências contemporâneas. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

21 Metodologia de ensino da língua portuguesa: organização didático‐pedagógica 
e suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula; organização 
didático‐pedagógica e o ensino integrado da língua portuguesa frente às exigências 
metodológicas do ensino‐aprendizagem: o ensino globalizado e formação da 
cidadania. 
22 Competências e habilidades propostas pelo Referencial Curricular de Alagoas 
(ReCAL) – ensino fundamental e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 
ensino médio para o componente curricular de língua portuguesa.




