
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ESTADO DA BAHIA

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 1
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

N Í V E L  M É D I O

CARGO 201 a 209: SECRETÁRIO ESCOLAR

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por  
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas  
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 
e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e  
BrOffice.org  Calc).  Conceitos  de  tecnologias  relacionadas  à  Internet  e  Intranet,  Protocolos  Web,  World  Wide  Web, 
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro e do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica,  
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento  
juntamente  com suas  vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  
Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Específicos: Planejamento, organização curricular,  estratégias pedagógicas, gestão e avaliação nas 
práticas educacionais. Impacto das inovações tecnológicas no ensino e na aprendizagem. Projetos político-pedagógicos e 
de experiências  curriculares  nos níveis  da educação básica.  Contribuições  para  a  melhoria  contínua das condições 
técnicas, organizacionais e humanas do processo educacional desenvolvido nas instituições de ensino. Desenvolvimento 
interpessoal.  Comportamento  grupal  e  intergrupal.  Liderança.  Orientação  acadêmica.  Redação  oficial  (atas,  ofícios,  
declarações, requerimentos). Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ensino Fundamental de nove anos. Regimento  
Escolar.

N Í V E L  S U P E R I O R

CARGO 401 a 409: ARTICULADOR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por  
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas  
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 
e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e  
BrOffice.org  Calc).  Conceitos  de  tecnologias  relacionadas  à  Internet  e  Intranet,  Protocolos  Web,  World  Wide  Web, 
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro e do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica,  
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento  
juntamente  com suas  vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  
Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Pedagógicos: Constituição Federal do Brasil; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto 
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da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais; Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril 
de  2010;  Plano  Nacional  de  Educação:  Ítem  6  –  EDUCAÇÃO  A  DISTÂNCIA  E  TECNOLOGIAS  EDUCACIONAIS; 
Avaliação  educacional;  planejamento  educacional;  projeto  político  pedagógico;  trabalho  coletivo;  interdisciplinaridade; 
Comunicação, mídia, sociedade e educação; Comunicação humana e interação social; Comunicação, mídia, linguagens, 
sociedade e história; As mídias na educação; Comunicação e Educação; Linguagem Audiovisual; Audiovisuais na escola.

CARGO 410: PROFESSOR BRAILLISTA

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por  
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas  
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico. 

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 
e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e  
BrOffice.org  Calc).  Conceitos  de  tecnologias  relacionadas  à  Internet  e  Intranet,  Protocolos  Web,  World  Wide  Web, 
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro e do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica,  
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento  
juntamente  com suas  vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  
Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Pedagógicos: Constituição Federal do Brasil; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais; Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril 
de  2010;  Plano  Nacional  de  Educação:  Ítem  6  –  EDUCAÇÃO  A  DISTÂNCIA  E  TECNOLOGIAS  EDUCACIONAIS; 
Avaliação  educacional;  planejamento  educacional;  projeto  político  pedagógico;  trabalho  coletivo;  interdisciplinaridade; 
Comunicação, mídia, sociedade e educação; Comunicação humana e interação social; Comunicação, mídia, linguagens, 
sociedade e história; As mídias na educação; Comunicação e Educação; Linguagem Audiovisual; Audiovisuais na escola.

N Í V E L  S U P E R I O R  –  C O N H E C I M E N T O S  C O M U N S  A O S  C A R G O S  D E 
P R O F E S S O R E S

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE PROFESSORES

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por  
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas  
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 
e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e  
BrOffice.org  Calc).  Conceitos  de  tecnologias  relacionadas  à  Internet  e  Intranet,  Protocolos  Web,  World  Wide  Web, 
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro e do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica,  
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento  
juntamente  com suas  vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  
Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Pedagógicos: Constituição Federal do Brasil; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais; Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril 
de  2010;  Plano  Nacional  de  Educação:  Ítem  6  –  EDUCAÇÃO  A  DISTÂNCIA  E  TECNOLOGIAS  EDUCACIONAIS; 
Avaliação  educacional;  planejamento  educacional;  projeto  político  pedagógico;  trabalho  coletivo;  interdisciplinaridade; 
Comunicação, mídia, sociedade e educação; Comunicação humana e interação social; Comunicação, mídia, linguagens, 
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sociedade e história; As mídias na educação; Comunicação e Educação; Linguagem Audiovisual; Audiovisuais na escola.

N Í V E L  S U P E R I O R  –  C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

CARGO 410: PROFESSOR BRAILLISTA

Conhecimentos Específicos: 1. Caracterização da deficiência e propostas educacionais de atendimento. 3. O Sistema 
Braille. 4. Grafia Braille para Língua Portuguesa. 5. Braille integral e abreviado da língua portuguesa. 6. Simbologias 
aplicadas à matemática e à informática.  7.  Normas técnicas para a transcrição de textos em Braille. 8.  Atendimento  
educacional especializado para pessoas com deficiência visual (AEE).

CARGO 411: PROFESSOR INSTRUTOR DE LIBRAS

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Educação Especial: História e Política da Educação de Surdos no Brasil  
e  no  Mundo;  Concepções  de  Deficiência  Auditiva  e/ou  Surdez;  Identidade  e  Cultura  Surda;  Desenvolvimento  e 
Aprendizagem do Aluno Surdo; Os Processos de Integração e Inclusão do Aluno Surdo na Rede Regular de Ensino; A  
Sociedade, a Escola e a Família da Criança Surda; LEI DE LIBRAS – Lei 10.436/02 de 24 de abril de 2002. - Decreto n.  
5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei de Libras – Noções de linguística e gramática das Línguas de  
Sinais;  Processo  de  Formação  dos  Sinais;   Uso  dos  Pronomes:  pessoais,  possessivos,  interrogativos,  indefinidos, 
demonstrativos e advérbios de lugar na LIBRAS; Os Numerais: cardinais (número/quantidade), ordinais e monetários na 
LIBRAS.  Os  Tipos  de  Frases:  afirmativa,  interrogativa,  exclamativa,  negativa,  exclamativa/interrogativa  e 
negativa/interrogativa na LIBRAS;  Advérbio de tempo na LIBRAS; Uso das Expressões Idiomáticas Relacionadas ao Ano 
Sideral na LIBRAS; Os Adjetivos na LIBRAS; Os Comparativos de igualdade, inferioridade e superioridade na LIBRAS; Os  
Tipos de Verbos existentes na LIBRAS e o Uso dos Classificadores e Adjetivos descritivos na LIBRAS. Atendimento 
educacional especializado para pessoas com deficiência auditiva (AEE).

CARGO 412: PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Educação Especial: História e Política da Educação de Surdos no Brasil  
e  no  Mundo;  Concepções  de  Deficiência  Auditiva  e/ou  Surdez;  Identidade  e  Cultura  Surda;  Desenvolvimento  e 
Aprendizagem do Aluno Surdo; Os Processos de Integração e Inclusão do Aluno Surdo na Rede Regular de Ensino; A  
Sociedade, a Escola e a Família da Criança Surda; LEI DE LIBRAS – Lei 10.436/02 de 24 de abril de 2002. - Decreto n.  
5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei de Libras – Noções de linguística e gramática das Línguas de  
Sinais;  Compreensão  acerca  do  ato  de  interpretar  e  suas  implicações;  Competências  de  um  profissional  tradutor  
intérprete; A atuação de intérprete de língua de sinais e sua relação com a ética; Mitos sobre o profissional intérprete;  
Identificação dos Modelos de Interpretação; Situações que exigem um posicionamento ético do intérprete de língua de 
sinais. Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência auditiva (AEE).

CARGO 413 a 418: PROFESSOR TITULADO PARA CIÊNCIAS

Conhecimentos Específicos: Ciências no Ensino Fundamental - caracterização da área; fases e tendências dominantes; 
ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e ensinar ciências naturais: a experi-mentação; Ciências e métodos 
científicos; abordagem metodológica de conteúdos; temas e atividades; objetivos gerais, conteúdos e avaliação para o 
ensino  fundamental  ;  orientações  didáticas.  O  Universo  -  origem.  O  Sistema  Solar,  o  Sol  como  fonte  de  energia,  
movimentos da Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da Terra, origem, tipos,  
composição  e modificações das rochas,  exploração  e conservação  do solo,  combustíveis  fósseis.  Ar  atmosférico -  
composição, relações com os seres vivos, poluição do ar, pressão atmosférica e suas variações,  ventos, noções básicas  
de meteorologia. Água - propriedades físicas e químicas, ciclo da água, relações com os seres vivos, poluição da água,  
purificação  da  água,  tratamento  de  água  e  esgoto.  Meio  Ambiente  e  Sociedade  -  conceitos  ecológicos,  ciclos  
biogeoquímicos, estudo das populações, interações, cadeias, teias e pirâmides ecológicas, relações entre os seres vivos, 
reciclagem, energias alternativas, poluição e desequilíbrio ecológico. Seres vivos - Evolução: Lamarck e  Darwin, mutação 
e seleção natural, biodiversidade. Citologia: célula, membrana, citoplasma e núcleo, atividades celulares, reprodução e 
desenvolvimento.  Animais  e  vegetais:  classificação  e  caracterização  geral  dos  filos,  funções  vitais,  adaptações  ao 
ambiente e representantes mais característicos. Biologia humana - origem e evolução do homem, anatomia e fisiologia 
humanas,  doenças carenciais  e  parasitárias:  métodos de  prevenção e  tratamento.  Saúde no Ensino  Fundamental  -  
concepção,  objetivos,  conteúdos,  avaliação,  orientações  didáticas.  Orientação  Sexual  no  Ensino  Fundamental  -  
concepção, objetivos, conteúdos, orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel, grupos sanguíneos, sexo e herança 
genética. Fundamentos de Química - estrutura e propriedades da matéria, estrutura atômica, elementos químicos, íons, 
moléculas,  átomos isótopos,  isóbaros e isótonos,  tabela  periódica,  misturas e  combinações:  separação de misturas, 
reações químicas, óxidos, bases, ácidos e sais. Fundamentos de Física - força, movimento, energia cinética e potencial,  
gravidade, massa e peso, trabalho e potência, máquinas simples, movimentos ondulatórios, fenômenos luminosos, calor e  
termodinâmica,  estados físicos da matéria e mudanças de estado, eletricidade, magnetismo.pretação; Situações que 
exigem um posicionamento ético do intérprete de língua de sinais.

CARGO 419 a 426: PROFESSOR TITULADO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA

Conhecimentos Específicos: Educação Física e  sociedade;  fundamentos  didático-pedagógicos  da educação física; 
atividade física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da 
educação física; política educacional e educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e cooperação 
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no cenário escolar.

CARGO  427  a  435:  PROFESSOR  TITULADO  PARA  EDUCAÇÃO  INFANTIL  E  SÉRIES  INICIAIS  DO  ENSINO 
FUNDAMENTAL

Conhecimentos Específicos: Ética: valores e princípios do processo de ensino e de aprendizagem; teorias do processo 
de  ensino  e  de  aprendizagem;  a  prática  pedagógica:  gestão  democrática;  elaboração,  acompanhamento  e 
desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano de trabalho; estabelecimento de estratégias de desenvolvimento 
para crianças portadoras de necessidades especiais,  articulação escola  – comunidade,  acompanhamento e  registro; 
psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Concepção interacionista da linguagem; o convívio com a diversidade 
textual; desenvolvimento da capacidade de leitura, letramento, oralidade e escuta; o processo de letramento através de 
atividades lúdicas e jogos;  métodos e técnicas de alfabetização;  função social  da escrita.  Constituição Federal:  Dos 
Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  E DO DESPORTO – Seção I;  Lei de Diretrizes  
e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências); Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;  
PNE - PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 
DE JULHO DE 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; PARECER CNE/CEB Nº:  
7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;  Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro 
de 2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.

CARGO 436 a 440: PROFESSOR TITULADO PARA GEOGRAFIA

Conhecimentos Específicos: Formação territorial  do Brasil;  Desenvolvimento  socioeconômico e  a  questão regional 
brasileira; As escalas geográficas e cartográficas para o conhecimento do território; Urbanização: dinâmica e tendências 
no  Brasil  e  no  Município.  Rede  e  hierarquia  urbanas  no  Brasil;  Crescimento  e  distribuição  espacial  da  população  
brasileira;  Indústrias:  estrutura,  distribuição  e  crescimento  no  Brasil;  Espaço  rural  e  relações  campo-cidade; 
Aproveitamento  energético  no  Brasil:  fontes,  distribuição  espacial  e  novas  tecnologias;  Sistemas  de  Informações 
Geográficas: análise de dados, seleção e manipulação e elaboração de mapas temáticos; Análise do relevo aplicada ao 
planejamento ambiental; Pesquisa ambiental: análise de impactos e interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação 
das limitações, potencialidades e mudanças ambientais; Principais unidades do relevo brasileiro; Bacias hidrográficas: 
análise ambiental e manejo de recursos naturais; Litoral brasileiro; Erosão e conservação dos solos no Brasil: causas e  
consequências.

CARGO 441 a 446: PROFESSOR TITULADO PARA HISTÓRIA

Conhecimentos  Específicos: Fundamentos  teóricos  do  pensamento  histórico  -  História  Positivista,  Marxista,  Nova 
História  e as correntes atuais  do pensamento historiográfico.  TRABALHO E SOCIEDADE -  Organização temporal  e  
espacial  das  relações  sociais  de  produção,  destacando  o  trabalho  na  Modernidade.  O  trabalho  no  capitalismo,  
terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência. CULTURA -  
Representações  culturais,  mudanças  culturais  relacionadas  aos  meios  de  comunicação  e  aos  movimentos  sociais. 
Conceito de mestiçagem cultural. IDEIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: industrial e dos meios de 
comunicação.  Sociais:  movimentos  feministas  e  de  jovens;  ascensão  do  proletariado;  as  lutas  étnicas.  Políticas  e 
ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes autoritários do mundo contemporâneo 
e  poder  dos  grupos  organizados.  Movimentos  de  resistências  e  reivindicatórios.  GLOBALIZAÇÃO  -  Meios  de 
comunicação e transporte. A invenção da imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de integração e desintegração  
econômica  e  distribuição  de  poder.  A  modernização  do  Brasil.  NAÇÃO  E  NACIONALIDADE  -  O  princípio  das  
nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. Disputas étnicas no Brasil, África e  
Europa. CIDADANIA - O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na Antiguidade e  
nos  tempos  modernos,  servidão,  movimentos  em  prol  da  igualdade  étnica.  Cidadania  e  manifestações  culturais.  
Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais.  A construção de noções de temporalidade na 
história ensinada.

CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS

Conhecimentos Específicos: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual 
e de tipo de texto.  Verbos:  tempo, modo e voz;  auxiliares modais;  ‘phrasal  verbs’.  Substantivos,  pronomes, artigos,  
adjetivos,  possessivos,  numerais. Expressando tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições.  Subordinação e 
coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais.

CARGO 454 a 460: PROFESSOR TITULADO PARA MATEMÁTICA

Conhecimentos Específicos: Conjuntos.  Conjuntos  numéricos.  Funções:  linear,  quadrática,  modular,  exponencial  e 
logarítmica. Funções definidas por várias sentenças. Equações e inequações. Matemática financeira: porcentagem, juros 
simples  e  compostos,  regra  de  três  simples  e  composta.  Progressões  aritméticas  e  geométricas.  Trigonometria. 
Resolução  de  triângulos  e  suas  aplicações.  Matrizes.  Determinantes.  Sistemas  lineares.  Binômio  de  Newton.  
Probabilidade. Noções de estatística. Geometria plana: área e perímetro de figuras planas. Estudo da circunferência.  
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Geometria  espacial:  poliedros,  paralelepípedos,  cubo,  cilindro,  cone,  pirâmide,  e  esfera.  Geometria  analítica:  reta  e 
circunferência. Polinômios e equações polinomiais.
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