
 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS: 

 

I - PORTUGUÊS  
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação 
gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de 
Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. 
Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 
Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções 
da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 
Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  
 

 

II - MATEMÁTICA  

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 

subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e 

Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; 

Probabilidade. 

 

 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 

Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries iniciais. 
Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e profissional. O 
trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção, 
princípios e eixos norteadores. O planejamento, a execução, o acompanhamento e a comunicação de 
pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: 
importância, níveis e componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, organização dos 
conteúdos, avaliação e a integração curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A 
prática da avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo 
ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão escolar da 
Educação Profissional. A dimensão técnica-política da prática docente. Concepções de Educação e 
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção 
do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. 
Gestão participativa na escola. Didática. Atribuições do Cargo. História da Educação. Diretrizes Nacionais 



 
para a Educação Especial na Educação Básica. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de Séries 
Iniciais. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL:  

Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica em escolas de Educação 
Profissional. Pressupostos teóricos e legais da Educação Profissional. Orientação vocacional e 
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da 
Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a execução, o acompanhamento e a 
comunicação de pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica 
da educação: importância, níveis e componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, 
organização dos conteúdos, avaliação e a integração curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A 
prática da avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo 
ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão escolar da 
Educação Profissional. A dimensão técnica-política da prática docente. Concepções de Educação e 
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção 
do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. 
Gestão participativa na escola. Didática. Atribuições do Cargo. História da Educação. Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil vol. 1, 2 e 3. Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (site: 
http://portal.mec.gov.br). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Tendências pedagógicas. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos 

norteadores. O planejamento educacional. LDB - Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e 

a integração curricular. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade. 

Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no 

trabalho docente. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão 

interdisciplinar e transversal do conhecimento. Avaliação. Educação inclusiva. Gestão escolar democrática 

e participativa. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Fases do 

desenvolvimento infantil. Conceito de alfabetização, leitura, escrita, inclusão e integração. Lei de 

Salamanca. Adaptação da criança na creche. Primeiros socorros. Atribuição do Cargo. LEGISLAÇÃO: 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil v. 1, 2 e 3. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

- apresentação dos temas transversais e ética. Atualidades na área da Educação. Constituição Federal, 

art. 205 a 217. PNE - Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001). Decretos e 

Portarias(http://portal.mec.gov.br):Decretos: Nº 186/08; Decreto nº 6.949; Decreto Nº 6.214/07; 

Decreto Nº 6.571/08; Decreto nº 5.626/05; Decreto nº 5.296/04; Decreto nº 3.956/01; Portarias: Nº 

976/06; Portaria nº 3.284/03. Convenção ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2007. 

Carta para o Terceiro Milênio.  Declaração de Salamanca. Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes. Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão. Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 


