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Sintaxe: estudos descritivos da frase para o texto é o novo título da versão revista e ampliada do livro Sintaxe portuguesa para a linguagem culta contemporânea, obra que teve cinco edições entre os anos de 1997 e 2005. É um livro feito para aqueles cuja sensibilidade pelo texto ultrapassa os limites das regras gramaticais e alcança os horizontes menos cerceadores
da linguística e da literatura. Após uma breve introdução sobre as classes gramaticais e as funções sintáticas, o livro se dedica integralmente à estrutura da oração e do período, inserindo as referências necessárias sobre regência, concordância e colocação nos pontos pertinentes de cada capítulo, o que permite ao leitor uma visão bem objetiva de cada tema
focalizado, sempre complementado por exercícios variados. Ao partir da descrição da sintaxe portuguesa – e encarando-a em sua compatibilidade com os padrões prestigiados pela comunidade acadêmica –, o autor apresenta comentários didáticos e estilísticos sobre aspectos relevantes ou polêmicos, comprovando que a explicação dos fatos da língua e a discussão
da teoria gramatical não precisam ter o cunho autoritário de que os defensores do coloquialismo tanto acusam as obras normativas de referência. Muito pelo contrário, é dominando as estruturas sintáticas de sua língua que o usuário estará capacitado para integrar-se de forma plena na sociedade em que vive. Trata-se, pois, de um livro que consegue unir os aspectos
crítico e didático, de forma objetiva e eficaz, e que inclui um capítulo com questões de sintaxe formuladas nos “provões” de Letras.
Pretende-se observar se o professor seleciona textos didáticos sob a ótica do gênero e quais os gêneros textuais mais utilizados. Os dados indicam a necessidade de maior preocupação com materiais didáticos autoproduzidos, revelados como prática comum na escola pública e privada, uma vez que representam a opção consciente de um profissional que não se
deixa impedir pelos obstáculos de um cotidiano adverso e cujo trabalho, embora ainda longe do ideal, é voltado para a qualidade da educação e da aprendizagem de língua estrangeira do aluno. Em comum, os estudos relacionados a gêneros discursivos ressaltam a importância das interações sociais, do contexto e do propósito comunicativo na forma e no uso dos
gêneros textuais, tanto em situações pedagógicas como no uso cotidiano. Dentro do objetivo geral de análise de materiais didáticos criados e produzidos por professores para uso em seus ambientes escolares, objetivos mais específicos podem ser propostos, abrangendo a questão de gêneros textuais. Ao produzirem seu material didático para LE, os professores
escolhem os textos pelos gêneros? Quais os gêneros textuais mais usados nos materiais preparados pelos professores? Por quê? Quais os pressupostos teóricos que embasam as escolhas dos professores? Esta pesquisa investigará, portanto, a opção pelo uso de materiais didáticos personalizados para ensino de LE. Serão examinados os critérios empregados na
seleção e abordagem de textos durante a criação desses materiais, analisados à luz do recorte teórico selecionado e através de uma triangulação com instrumentos de pesquisa utilizados durante a investigação.
Interpretar textos é de fundamental importância para todo aquele que deseja obter um ótimo resultado em concursos ou vestibulares. Os assuntos aqui apresentados são comumente relacionados aos conteúdos programáticos dos editais dos processos seletivos públicos. Com uma leitura minuciosa, o candidato ou estudante aprenderá de forma objetiva os
pressupostos teóricos relacionados aos gêneros textuais apresentados. E além disso, aplicará toda a teoria aos diversos textos e à resolução de questões de compreensão e interpretação. Esta obra torna-se um instrumento poderoso na sua preparação, porque fornece conteúdo e informações indispensáveis para a sua aprovação. Concentre-se nas páginas deste
livro e, em breve, conseguirá realizar seu sonho.
Com base em sua experiência em sala de aula e análise detalhada de centenas de provas de diversas bancas examinadoras, realizadas nos últimos anos, o autor elaborou este livro prático e direto a fim de que o candidato obtenha a aprovação esperada e o sucesso em sua carreira profissional. Geralmente, o candidato acredita que deve estudar de forma
abrangente o conteúdo de uma matéria. Essa abrangência, no entanto, tem limite. Este livro não objetiva preparar o leitor para uma vida acadêmica com especialização em nosso idioma. Os assuntos são apresentados em linguagem simples e direta. Após cada parte teórica, o livro oferece a prática com diversas questões de concursos. Primeiro estude o conteúdo e,
depois, faça muitos e muitos exercícios. Para melhor visualização das tabelas deste livro, utilize o seu dispositivo móvel de leitura na posição horizontal.
Ensino de Língua Portuguesa
Esquematizado - Português: gramática - interpretação de texto - redação oficial - redação discursiva
Práticas de produção de texto na Educação de Jovens e Adultos
Dos estudos teóricos às práticas didáticas
Órgão Da Sociedade Brasileira de Geologia
desafios e possibilidades em tempos de exclusão
Em cada volume 13 lições práticas que levarão o novo na fé em Cristo Jesus a conhecer a mensagem de salvação, que é a confirmação da fé. Lições totalmente baseadas na Bíblia. Para o uso individual ou em classes de escola Bíblica.
Segue-se abaixo a descrição com base no texto traduzido. Capítulo 02, página 08, linha 3 – A palavra “splash” não foi traduzida, sendo melhor empregada na forma original; Capítulo 04, página 17, linha 13-14 – As palavras “high above” estão escritas juntas no original; Capítulo 06, página 25, linha 38 – Nota de rodapé seria bem empregada para uma melhor compreensão do leitor. A palavra “add”
em inglês significa adicionar e a palavra “adventure” significa aventura. Portanto, a palavra “add” está inserida na palavra “adventure”. Capítulo 07, página 30, linha 24 – A palavra “throughly” está escrita errada no original; Capítulo 09, página 38, linha 28 – O segmento não foi traduzido. Entende-se que são palavras sem sentido. Capítulo 10, página 42, linha 36 e página 43, linha 6 – A palavra “pai”
aparece em ambas as frases com letra maiúscula, portanto foi empregado a forma minúscula; Capítulo 11, página 46, linha 4 – A palavra “cowboy” não foi traduzida, sendo melhor empregada na forma original; Capítulo 14, página 62, linha 33 – A palavra “Bu” não foi traduzida, sendo melhor empregada na forma original; Capítulo 15, página 65, linha 10 – As palavras “tears were” estão escritas
juntas no texto original; Capítulo 15, página 66, linha 17 – Falta espaço entre duas frases no texto original; Capítulo 17, página 75, linha 2 – A palavra “stomach” está escrita junto com a palavra “and” no texto original.
A organização de eventos é uma atividade que vem apresentando crescimento constante em todo o mundo, tornando-se uma importante fonte econômica e geradora de benefícios sociais. Assim, surge a necessidade de profissionalização e de estudos especializados na área. Esta obra apresenta a evolução dos eventos e sua contextualização no Turismo atual. Mostra também o surgimento do
Turismo de Eventos, assim como vários conceitos e estratégias para o desenvolvimento da atividade, envolvendo aspectos teóricos e práticos para seu planejamento e sua organização. A sexta edição deste livro foi ampliada e atualizada, traz dados recentes sobre o panorama internacional e a situação do Brasil no segmento, sendo de grande interesse para os profissionais do setor, professores e
estudantes dos cursos de turismo e hotelaria. Editora Manole
A obra discorre sobre os quatro grandes temas presentes nos concursos de vários níveis e nos vestibulares: Gramática, Interpretação de Texto, Redação Oficial e Redação Discursiva. Dessa maneira, ao estudar por este livro, o candidato tem diante de si todo o arsenal para treinar a Língua Portuguesa. É também um instrumento auxiliar para os que se preparam para o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), pois trabalha com os aspectos linguísticos imprescindíveis para um bom desempenho no quesito ¿Linguagem, Códigos e suas Tecnologias¿. Como todo livro da Coleção Esquematizado®, este também apresenta as ideias principais destacadas, esquemas gráficos e quadros com curiosidades, tudo para tornar o aprendizado mais ágil e agradável. Além disso, traz muitos exercícios,
para fixar todo o conteúdo.
Português Esquematizado
Fonetica, Fonologia E Ortografia
PASSE EM CONCURSOS PÚBLICOS - 11.000 QUESTÕES COMENTADAS
Volume 2 – Intermediário
RIO DE JANEIRO: transformações na ordem urbana
Identidade cultural e linguagem

Desenvolvida por experientes professores e coordenada por um dos maiores especialistas em concursos e OAB a ?Coleção Passe em Concursos Públicos ? questões comentadas? apresenta abordagem diferenciada e atualizada, atendendo de forma satisfatória às pretensões do
candidato. O leitor encontrará em cada volume questões selecionadas das principais bancas examinadoras do Pais, divididas por temas e comentadas por especialista. Fonte de estudo segura, objetiva e eficiente para quem precisa garantir a aprovação.
A obra discorre sobre os quatro grandes temas presentes nos concursos de vários níveis: Gramática, Interpretação de Texto, Redação Oficial e Redação Discursiva. Dessa maneira, ao estudar por este livro, o candidato tem diante de si todo o arsenal para treinar a Língua
Portuguesa. A Redação Discursiva, além das informações técnicas a respeito do processo de produção do texto, discorre sobre as suas qualidades (e os defeitos que se devem evitar!) e traz, ainda, uma técnica prática que permite, com treino e dedicação, atingir um excelente
resultado.A divisão da obra foi pensada para facilitar a pesquisa e a leitura. Basta verificar o programa de Português da prova para a qual deseja preparar-se e, em seguida, localizar esses assuntos no livro. Assim, você tem uma obra que contempla o conteúdo de concursos,
com o benefício de estudar aquilo que lhe é necessário para aquela prova específica.Como todo livro da Coleção Esquematizado®, este também apresenta as ideias principais destacadas, esquemas gráficos e quadros com curiosidades, tudo para tornar o aprendizado mais ágil e
agradável. Além disso, traz muitos exercícios, para fixar todo o conteúdo.
IICAMano a Mano: Português para Falantes de EspanholVolume 2 – IntermediárioRoutledge
Esta Obra se compõe de um conteúdo relevante e amplo no que diz respeito à Aprendizagem dos Conceitos Fundamentais e Essenciais da Matemática, requisitada em concursos e demais, assim como também do Português, o qual é tão exigido nos editais de concursos. Cada página
deste Livro contém, ensinamentos riquíssimos para os Candidatos a um cargo público e também aos interessados em uma Vaga na Universidade, por meio do Enem. O Estudante Candidato, deverá se organizar em seus estudos, utilizando de Livro para adquirir os conhecimentos
necessários para sua aprovação, se dedicando diariamente e estudando, de forma sequenciada, cada conteúdo contido aqui. Espero ter podido contribuir com a construção do Futuro Acadêmico e Profissional de cada Candidato que adquirir esta Obra. Desejo muito Sucesso a todos.
Ass: Anderson Luiz.
Português do Brasil para o mundo do trabalho
Incursões na escrita acadêmico-universitária
Português - Nível Superior
Revista Brasileira de tecnologia
Português para provas e concursos
Filhos Da Pátria
Fonética, Fonologia e Ortografia focaliza as relações entre a língua falada e a língua escrita, considerando que, assim como esta não deve ser um entrave às manifestações de oralidade, também aquela não precisa promover uma revolução contra a língua escrita. Por isso, os aspectos teóricos aqui apresentados estão a
serviço da prática, o que se concretiza na organização de exercícios de fixação sempre que possível calcados em ocorrências da língua em uso, com a finalidade de apresentar e discutir as normas que matizam a fala do homem comum, o verdadeiro "construtor" do idioma. Esta nova edição está reorganizada em sua estrutura
e enriquecida de informações, o que decorre da implementação do Acordo Ortográfico, cuja fase de transição terminou, no Brasil, em 1o de janeiro de 2016, e também da leitura de novas obras referenciais no campo das ideias gramaticais.
Este livro busca apresentar os princípios básicos, segundo os autores, de layout, design e comunicação visual. Contém os seguintes capítulos - O que é design?; Afaste-se do computador; Preciso criar esse design hoje; Pecados de layout; Miniescola de arte; O que é uma grade?; Layout; Fonte; Princípios das cores;
Adicionando apelos visuais; A arte da infografia; Princípios de storyboarding; Componentes multimídia; Criando design para a Web; Feito para imprimir.
O livro Gêneros textuais no ensino e na aprendizagem das línguas: dos estudos teóricos às práticas didáticas apresenta informações de grande interesse para o professor de línguas, pois se-propõe a divulgar dispositivos didáticos, análises e reflexões sobre o uso dos gêneros textuais para o ensino da língua materna ou
estrangeira. Reunindo capítulos que abordam o ensino do francês, italiano e português, o livro traz esclarecimentos atuais sobre a abordagem dos gêneros textuais e mostra questões extremamente ligadas à sala de aula. Pelo fato de ter sido escrito por professores de línguas que também fazem pesquisas na área, o livro
está muito ancorado na prática docente, sem se esquecer, no entanto, das questões teóricas que perpassam a sala de aula. Por todas essas razões, é um livro de grande valia para os professores e pesquisadores dos campos da Didática e do Ensino-Aprendizagem das línguas, que merece ser lido e consultado.
Destina-se àqueles que trabalham ou vão trabalhar no Brasil e inclui conteúdo do nível básico ao intermediário da língua portuguesa, com o objetivo de desenvolver o conhecimento fundamental para comunicação oral e escrita. São 20 unidades organizadas por temas relevantes ao mundo do trabalho; Exercícios de leitura e
escrita e explicações sobre gramática; Notas culturais.
Nível Médio - Principais disciplinas
Organização de eventos: procedimentos e técnicas
Aventuras do elefante Thunder Tusker
Bons negócios
Não Basta Saber que Seu Filho Está com Notas Abaixo da Média!
Interpretação de Textos Para Concursos

Este é um livro de questões de filosofia que tem por objetivo subsidiar o preparo de estudantes e candidatos às provas do ENEM e de vestibulares. Sabemos que a cada ano a filosofia vem ganhando espaço nos exames do ENEM. Sabemos também que várias universidades que selecionam candidatos por meio de vestibulares cobram filosofia em suas provas. No entanto, muitos alunos não
sabem por onde começar a estudar filosofia.Pois, além da complexidade da matéria, da infinidade de problemas filosóficos e teorias, não dispomos no mercado editorial de um material didático apropriado que oriente o estudante para as provas do ENEM e dos vestibulares. Assim, este livro se propõe a preencher parte dessa lacuna, fornecendo ao aluno uma orientação objetiva e prática
sobre tendências das provas, bem como, traz todas as questões de filosofia que já caíram no ENEM, centenas de questões dos principais vestibulares do país, além de uma centena de questões inéditas e a bibliografia utilizada na elaboração de todas elas. Portanto, ao tomar contato com este livro, por certo, o estudante saberá o que deve ser prioridade em filosofia para focar e acertar as
questões da matéria nos principais vestibulares e, principalmente, no ENEM.
O livro aborda reflexões sobre a administração pública brasileira.
Todos desejam envelhecer com saúde, disposição e principalmente com suas faculdades mentais preservadas. O cérebro humano, sem dúvida, é o órgão mais sofisticado e complexo do corpo! No entanto, a medida em que envelhecemos, percebemos um declínio em nossas capacidades cognitivas. A cognição abrange todos os processos mentais que nos permitem fazer novas
aprendizagens, reconhecer e lembrar de pessoas, coisas e lugares, trocar informações no ambiente em que vivemos, como também: planejar, fazer julgamentos e solucionar problemas do cotidiano. Estudos mostram que é possível retardar e até mesmo minimizar as perdas cognitivas que ocorrem no processo de envelhecimento. O segredo para manter seu cérebro à prova da idade é
mantê-lo ativo sempre! Técnicas simples, como os exercícios propostos neste livro desafiam o cérebro a manter-se ativado. Nosso cérebro é semelhante a qualquer músculo do corpo, quando exercitado, aumenta a sua eficácia. É um livro interativo que visa proporcionar conhecimentos relevantes a idosos, familiares e profissionais, sobre o processo de envelhecimento ativo e com
qualidade de vida. O livro traz exercícios auto aplicáveis, que foram desenvolvidos numa linguagem visual, com diversas gravuras, cores alegres e um design editorial criativo, para estimular todo o potencial cognitivo do idoso! De maneira clara e simples, os exercícios abordam as principais dimensões do Envelhecimento Saudável: As Habilidades Sociais, Socialização, Prática de Atividade
Física, A importância da fé e espiritualidade, Estimulação Cognitiva, Alimentação Saudável, Relações Interpessoais, Afetividade, entre outros. É um excelente instrumento didático para profissionais e familiares cuidadores, e pode ser usado em todos os contextos onde haja idosos: domicílios, Instituições religiosas, hospitais, Centros-Dia e em Instituições de longa permanência para idosos
(abrigos e lares). Este, é o livro dos avós! Portanto, oferece ainda, um valor afetivo para os familiares do idoso, pois, ao deixar registrado parte de sua história, sonhos, pensamentos, sentimentos e as dificuldades vivenciadas no envelhecimento, as gerações futuras poderão conhecer os escritos da vovó, do vovô, do bisavô, da tataravó...Ao resolver os desafios dos exercícios, o idoso
ganha autoconfiança, melhora seu desempenho cognitivo e sua autoestima. Vamos começar?
In 'The Back Pain Book', physical therapist Mike Hage shows readers how to take control of back problems through self-treatment. Instead of addressing specific medical diagnoses, medications, surgery, or nutritional adjustments, Hage gives advice on how to use posture and movement to ease, relieve, and prevent your pain.
Bem De Família: Aspectos De Uma Instituição
Mano a Mano: Português para Falantes de Espanhol
The Back Pain Book
Filosofia em Questões - O segredo da filosofia do ENEM
Gêneros textuais no ensino e na aprendizagem das línguas
Gêneros textuais em língua inglesa : prática, leitura, escrita e análise linguística
Desenvolvido por experientes professores, que, alinhando uma linguagem clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda, abordam os principais temas cobrados nas provas e concursos públicos de todo o País. Este livro é a ferramenta perfeita para o candidato que busca uma vaga na carreira pública. Aqui est o reunidas em um único volume as matérias com maior incidência exigidas nos editais dos principais concursos para as
carreiras de nível médio. Além disso, você encontra neste livro quest es comentadas para colocar em prática o conhecimento adquirido, sistematiza
es que ajudar o na memoriza
o do conteúdo, dicas rápidas no formato ?para gabaritar?, tudo em conson ncia com as recentes mudan as legislativas, jurisprudências e da atualidade. Disciplinas presentes neste volume: ? Direito Administrativo ? Direito Civil ? Direito
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Constitucional ? Direito do Trabalho ? Direito Eleitoral ? Direito Penal ? Direito Processual Civil ? Direito Processual do Trabalho ? Direito Processual Penal ? Informática ? Matemática e Raciocínio Lógico ? Português
A experiência também diz que aquele que quer ser aprovado deve cumprir três objetivos: a) entender a teoria; b) ler a letra da lei, e c) treinar. A teoria é vista em cursos e livros à disposi
o no mercado. O problema é que, normalmente, o candidato se detém nessa etapa. A leitura da lei e o treinamento acabam sendo deixados de lado. E é nesse ponto que está o grande erro. Em média, mais de 90% das quest es s o
respondidas a partir do texto da lei. Além disso, as quest es de prova se repetem muito.
por isso que é fundamental o candidato contar com a presente obra. Com ela você poderá ler a letra da lei e treinar. Quase todas as quest es vêm comentadas com o dispositivo legal em que encontrará a resposta correta. Com isso, terá acesso aos principais dispositivos legais que aparecem nos Exames da Polícia Rodoviária Federa
maneira lúdica e desafiadora. Além disso, come ará a perceber as técnicas dos examinadores, as "pegadinhas" típicas de prova e todas as demais características da Banca Examinadora, de modo a ganhar bastante seguran a para o momento decisivo, que é o dia da sua prova.
Aprenda a elaborar e a interpretar textos. Diferencie-se dos demais candidatos, preparando-se de forma adequada para interpretar as quest es objetivas e discursivas do seu concurso. Ao final de cada capítulo você encontrará quest es que o auxiliar o a medir o seu nível de conhecimento.
Esta obra apresenta técnicas eficazes e práticas para que você possa escrever de forma adequada e correta na prova discursiva e nas quest es de reda
o oficial. Embora as qualidades e os defeitos enumerados na obra sirvam para diversas estruturas dissertativas, o objetivo do livro é oferecer o conteúdo específico para quem deseja aprova
o em concursos.
Discípulos Fazendo Discípulos Vol.2
Português Esquematizado Cole
o Esquematizado - Português
Como passar polícia rodoviária federal
letramento, discurso, enuncia
o
1.000 quest es comentadas
Reda
o Discursiva e Oficial

O mercado dos concursos públicos ainda nem iniciou sua curva de ascensão. Se na iniciativa privada a renovação do quadro de funcionários é imperiosa às empresas, tendo em vista a necessidade de melhoria na capacidade produtiva para atendimento à demanda que cresce a cada dia, o
Poder Público esta necessidade é ainda mais voraz. O concurso público, em substituição à velha prática do ?te indico?, trouxe, à administração pública, servidores muito mais bem preparados, pessoas efetivamente comprometidas com o serviço público, muito mais politizadas e afinadas com
a exata noção do plano democrático.
Elaborados por especialistas, os volumes da Coleção Carreiras Específicas apresentam as matérias divididas em temas e subtemas, com gabaritos e comentários em todos os capítulos. Para cada questão há ainda uma informação extra, chamando a atenção do candidato para aspectos
relevantes sobre o tema. Ao final dos capítulos, tópicos que farão a diferença na sua preparação: Raio X, Importante saber, Súmulas e legislação pertinentes, Jurisprudência selecionada e Bibliografia recomendada.
Essa antologia de textos sobre ética tem como objetivo pôr o estudante em contato direto com as idéias dos grandes pensadores. Em vez de o aluno "ouvir falar" ou "ler sobre" o que os filósofos pensam sobre o tema, terá oportunidade de lidar diretamente com os textos - de Platão a
Foucault. Elaborado para utilização didática, o volume está organizado da seguinte forma: uma introdução para cada filósofo; um comentário que situa cada trecho escolhido no contexto da obra original, destacando sua importância e indicando seu enfoque central; finalizando cada seção,
uma série de questões e temas para discussão em sala de aula, e indicação de leituras complementares. Inclui 35 textos comentados dos grandes filósofos: Platão; Aristóteles; Santo Agostinho; São Tomás de Aquino; Descartes; Spinoza; Hume; Kant; Kierkegaard; Nietzsche; Stuart Mill;
Weber; Freud; Foucault
Entre os métodos mais eficazes para a preparação do concurseiro está a realização de testes práticos. Nada mais recomendável, portanto, do que praticar resolvendo ?toneladas? de questões de provas anteriores. "Passe em Concursos Públicos ? 11.000 Questões Comentadas" é muito mais
que uma grande coletânea de questões comentadas, alternativa por alternativa, e reunidas em um único volume. Seus diferenciais representam tudo o que qualquer concurseiro deseja para obter sucesso. A classificação das questões por disciplina, por tema, por subtema e por banca
organizadora proporciona ao candidato a melhor administração de seu tempo e o maior aproveitamento do estudo, direcionando-o para suas reais necessidades. Além disso, a obra aborda mais de 250 provas atuais para diversos cargos e instituições públicas, de variadas bancas
organizadoras e institucionais (mais de 70), incluindo questões do Exame da Ordem para concurseiros-examinandos. Contém, ainda, índices multidisciplinar e por banca para facilitar o manuseio nas mais de 2.280 páginas. São mais de 30 disciplinas, incluindo Português. Trata-se de
material completo, seguro e de qualidade, resultado da experiência e da competência do coordenador, Marcelo Hugo da Rocha, e de autores especializados nas respectivas disciplinas. Você tem nas mãos um poderoso instrumento facilitador para seus estudos. Usado sem moderação, este
livro o ajudará a conquistar a tão desejada aprovação.
Envelhecimento Ativo
Sintaxe: Estudos descritivos da frase para o texto — 3ª edição Revista e Atualizada
Textos Básicos de Ética
Técnico e Analista - Questões Comentadas
Compreensão E Interpretação De Textos

O tema é envolvente por demonstrar a importância do vínculo familiar para a sociedade, infelizmente, nos dias de hoje é raro encontrar uma família propriamente dita, porém o Direito, na esperança da manutenção deste instituto, trata o bem de família com excepcional proteção.
Se você é docente ou pesquisador da EJA e trabalha a Língua Portuguesa nesta modalidade, sobretudo o ensino dos gêneros textuais e produção de texto, certamente já ficou frustrado na busca de materiais didáticos específicos para se trabalhar com este público. É verdade, infelizmente, a
Educação de Jovens e Adultos ainda é muito desprestigiada nas nossas universidades públicas e privadas. Em uma simples pesquisa nos repositórios digitais e bibliotecas dessas instituições de ensino, podemos constatar o ínfimo número, ou quase inexistente, de trabalhos publicados com esta
temática. E isso provoca uma grande lacuna neste campo. É válido salientar que boa parte dos alunos da EJA, quando retorna à escola, cria uma grande expectativa em aprender a ler e escrever. Partindo dessa perspectiva, tentamos, nesta obra, responder a questionamentos como os seguintes: como
se deve trabalhar a produção textual na Educação de Jovens e Adultos? O que os documentos oficiais determinam? Há metodologias para o trabalho com produção textual adequadas para EJA? A partir desses documentos oficiais e da literatura disponível, podemos trabalhar a produção textual com este
público de modo a fazer com que esses estudantes consigam utilizar determinados gêneros textuais adequadamente no dia a dia? Para tal, trouxemos uma proposta de sequência didática elaborada especificamente para esta modalidade, ou seja, levando em consideração as peculiaridades da EJA, assim
como o perfil desses estudantes.
A obra está inserida nesta dupla linha de investigação: a competência tradutória e sua aquisição; e a didática da tradução. O livro é uma contribuição importante para a investigação sobre a competência tradutória, uma vez que aborda o estudo das diversas subcompetências essenciais para o
tradutor (bilíngue, extralinguística, instrumental e estratégica) e também para o tradutólogo (competência teórica e metateórica). Além disso, são propostas diretrizes pedagógicas para o desenvolvimento dessas subcompetências, através das quais também se demarcam as pesquisas sobre a didática
da tradução. Os aspectos tratados no livro são de natureza diversa – tradução de acrósticos, de piadas, da estrutura verbal em textos literários –, bem como contemplam o uso de recursos de documentação para tradutores.
CONTEÚDO - 4.000 questões comentadas - Autores altamente especializados - Comentários alternativa por alternativa - Dicas e Jurisprudência recente - Questões altamente classificadas - Provas de todo o País - Gabaritos ao final de cada questão, facilitando o manuseio - BÔNUS: resumo sobre
"Ministério Público" Disciplinas: Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal, Constitucional, Administrativo, Tributário, Empresarial, Eleitoral, Processo Coletivo, Improbidade Administrativa, Consumidor, Ambiental, Criança e Adolescente, Idoso, Pessoa com Deficiência, Sanitário,
Educacional, Urbanístico, Agrário, Hídricos, Humanos, Execução Penal, Medicina Legal, Legislação Institucional do Ministério Público, Trabalho, Previdenciário e Econômico.
Col Carreiras específicas - Advocacia-Geral da União - AGU
Estudos Fono-ortográgicos do Português na Perspectiva Brasileira
IICA
Como passar em concurso de Ministério Público Estadual
Espaco Em Branco Nao E Seu Inimigo
Revista Brasileira de Geociências

Mano a Mano: Português para Falantes de Espanhol vem preencher uma importante lacuna no mercado editorial: a carência de livros didáticos que, considerando as necessidades específicas de falantes de espanhol, favoreçam um desenvolvimento mais rápido de sua proficiência em
português. A coleção reúne uma série de características favoráveis à aprendizagem do português em diferentes contextos (ensino médio, universidades, cursos livres): Convida o(a) aluno(a) a desenvolver sua proficiência em português ao mesmo tempo em que forma uma imagem
multifacetada do Brasil, em diálogo com suas próprias construções culturais, desconstruindo discursos estabilizados e ampliando seus horizontes; Favorece o trânsito por múltiplas práticas de letramento, em que circulam diferentes gêneros discursivos, oferecendo
oportunidades para que o(a) estudante aprimore suas capacidades de linguagem em contextos reais, ou próximos a situações autênticas de interação; Sensibiliza o(a) aluno(a) para diferentes variedades da língua portuguesa; Permite ao(à) estudante desenvolver suas capacidades
léxico-gramaticais e fonético-fonológicas de maneira reflexiva e contextualizada, levando em consideração necessidades específicas de falantes de espanhol; Propõe tarefas semelhantes às encontradas no Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
(Celpe-Bras), do Ministério da Educação brasileiro; É acompanhado por dois cadernos complementares integrados, com explicações detalhadas referentes a recursos léxico-gramaticais e fonético-fonológicos, além de uma série de atividades; Disponibiliza online os vídeos e
áudios de tarefas de compreensão oral e de atividades de pronúncia. Preparado para o desenvolvimento de um curso de até 60 horas em contexto de imersão, ou 90 horas em contexto de não-imersão, Mano a Mano, Volume 2 – Intermediário permite levar falantes de espanhol (como
língua materna ou estrangeira/adicional) do início do Intermediário Superior do Celpe-Bras, do início do B1 ao início do B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, ou do início do Intermediário Médio ao início do Avançado Médio na escala do American Council
on the Teaching of Foreign Languages.
O livro Ensino compreensivo e avaliação formativa. Não basta saber que seu filho está com notas abaixo da média! Abarca reflexões sobre avaliação externa e interna e suas implicações no currículo escolar, e principalmente reflete sobre o prejuízo pedagógico causado para os
estudantes em formação.
A obra discorre sobre os quatro grandes temas presentes nos concursos de vários níveis: Gramática, Interpretação de Texto, Redação Oficial e Redação Discursiva. A divisão da obra foi pensada para facilitar a pesquisa e a leitura do candidato, que tem diante de si todo o
arsenal para treinar a Língua Portuguesa.Como todo livro da Coleção Esquematizado®, este também apresenta as ideias principais destacadas, esquemas gráficos e quadros com curiosidades, tudo para tornar o aprendizado mais ágil e agradável. Além disso, traz muitos
exercícios, para fixar todo o conteúdo.
"Esta publicação sobre as transformações urbanas na metrópole do Rio de Janeiro, onde residem 12 milhões de pessoas, reúne o trabalho de 24 pesquisadores dedicados àqueles temas no IPPUR, sob coordenação do prof. Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro. Nele são sucessivamente
analisadas as transformações demográficas, sociais, laborais e escolares da metrópole sob a dupla perspectiva que, segundo os autores, marca a Região do Rio de Janeiro, a saber: a segregação residencial e a cultura política de uma urbe sem civilidade (urbs sem civitas)...
Em suma, uma obra que ficará como modelo para as décadas vindouras – no Brasil e em qualquer outro país."
Ensino Compreensivo e Avaliação Formativa:
Estudos Para Concursos
De Platão à Foucault
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