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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 

QUADRO 1 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES) 

Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Acentuação Gráfica. 

Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. 

Emprego de tempo e modo verbais. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, 

antônimos. Denotação e Conotação. Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e 

subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. Sintaxe do período simples e composto. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (05 QUESTÕES) 

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; 2. 

Gestão e financiamento da educação pública; 3. Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. Políticas 

de Incentivo ao Ensino Superior; 5. Políticas de valorização dos profissionais de educação no Brasil; 6. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 7. Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Indígena: legislação, estrutura e organização; 8. Ensino Fundamental: estrutura, organização e Diretrizes 

Curriculares 9. Educação Infantil: diretrizes políticas, desafios e implantação das Diretrizes Curriculares; 10. 

Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES) 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das 

Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei 

Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. 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. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantiL. Teorias do desenvolvimento. Função atual da 

Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal e social da criança na creche e na pré-escola - direito da 

criança e etapa inicial da Educação Básica.Processor de Aprendizagem e desenvolvimento da aprendizagem 

humana - perspectivas interacionistas: papel do meio sócio-cultural (do adulto) no desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e psico-motor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do 

desenvolvimento infantil. 
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CARGO: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO): Objetivos gerais do Ensino Fundamental. O 

Projeto Político-Pedagógico e os compromissos com a cidadania construída na diversidade: a educação das 

relações étnico-raciais, as histórias e as culturas afro-brasileira e indígenas, os portadores de necessidades 

especiais, o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; Inclusão da diversidade nos diferentes 

componentes curriculares. Inter-relações do currículo formal com o currículo em ação e o currículo oculto. 

Uso de outros espaços escolares como ambientes de aprendizagem. Planejamento, organização e estratégias 

de ensino-aprendizagem. Práticas de linguagem oral e escrita; diferentes processos de alfabetização e 

letramento; uso de gêneros e suportes textuais. Papel da Literatura Infantil. Conteúdos e práticas de 

Matemática. Habilidades de Língua Portuguesa e de Matemática esperadas ao término dos Anos Iniciais. 

Conteúdos e práticas de História, Geografia e Ciências, Música e Arte. Conteúdos de vida cidadã/ temas 

transversais. Papel dos jogos e brincadeiras. O que, por que, como, com que avaliar o aluno dos Anos Iniciais. 

Relações do 1º ano do Ensino Fundamental com a classe final de Educação Infantil. 

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) - LÍNGUA PORTUGUESA: A LINGUAGEM E A 

COMUNICAÇÃO HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; 

Linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua, 

fala e discurso; Dialeto padrão e variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita; 

História externa da língua portuguesa: origem e evolução; Constituição do léxico português; Características 

do português no Brasil; Componentes da língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático; 

Processo de formação de palavras em português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência, 

concordância e colocação pronominal; Aspectos estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO 

TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. 

Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação. Intertextualidade, hipertextualidade e 

apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E LITERATURA: Conceito de 

literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros literários. As linguagens da 

literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: contexto sóciohistórico e 

análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. Quinhentismo. 

Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-Modernismo. 

Modernismo (fases). Literatura contemporânea. 

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) - LÍNGUA INGLESA: 1. Pronomes (pessoais, 

demonstrativos, possessivos, interrogativos). 2. Substantivos. 3. Adjetivos. 4. Artigos definidos e indefinidos. 

5. Numerais ordinais e cardinais. 6. Verbos: to be; presente simples; presente progressivo; there to be. 7. 

Horas, dias da semana, meses e estações do ano. 8.Advérbios. 9. Falsos cognatos. 10. Preposições. 11. 

Conjunções. 12. Verbos; presente \presente contínuo; passado; passado x passado contínuo; presente 

perfeito; presente perfeito x presente perfeito contínuo; passado perfeito; passado perfeito x passado perfeito 

contínuo; futuro; condicional; modais; voz passiva/ativa; infinitivo e gerúndio. 13. Question Tag. 14. Discurso 

indireto. 15. Phrasal verbs. 16. Modo imperativo. 17. Leitura e interpretação de textos em língua inglesa. 

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) - MATEMÁTICA: CONJUNTOS NUMÉRICOS: 

Representação, relações, operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio 

da contagem, arranjo simples, combinação simples e permutação simples sem e com repetição. TÓPICOS DE 

ÁLGEBRA: Fatoração; Operações entre polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º 

grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de sequência; Lei de formação de uma sequência; Progressão aritmética e 

progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E 2º GRAUS: Função afim; gráfico de uma função afim; variação de 

sinal da função afim; função quadrática; gráfico da função quadrática; máximo e mínimo da função quadrática; 

variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS: Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, Polígonos 

Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, 
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cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: Definição, produto cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e 

contradomínio, imagem, gráfico. FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e 

ângulos, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, relações e identidades, transformações, 

equações, inequações. SISTEMAS LINEARES: Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO: 

Operações, raízes, teorema do resto e teorema fundamental da álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem, 

operações, modula e representação gráfica. FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e 

radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo: função 

logarítmica e inequações logarítmicas. GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas diretamente proporcionais, 

propriedades da proporção, regra de três simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções de probabilidade; 

Tabelas e gráficos; Matemática comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros simples e 

composto; Equivalência de capitais. ENSINO DE MATEMÁTICA: Avaliação e Educação Matemática, formas e 

instrumentos; Uso de material concreto e aplicativos digitais propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio para a disciplina de Matemática.   

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) - HISTÓRIA: História Geral – O conhecimento 

histórico e o saber escolar: tempo, narrativa e objetos. As primeiras sociedades humanas: América, África, Ásia 

e Europa. O mundo antigo do Oriente Próximo: religiosidade, economia, política e sociedade. Antiguidade 

Clássica: organização social, política, econômica e cultural das Civilizações Greco-Romanas. A crise do Império 

Romano do Ocidente. A Europa Medieval. As Civilizações bizantina e muçulmana. Expansão marítima 

europeia. Práticas e ideias mercantilistas. A formação dos Estados Nacionais. O colonialismo europeu nas 

Américas. O Renascimento cultural: ciência, tradição e a nova sensibilidade religiosa. Reforma e 

Contrarreforma. O Absolutismo e o Despotismo esclarecido. As Revoluções Inglesas. O mundo industrializado. 

A força do Iluminismo. Revolução Francesa: a reação contra o Absolutismo e a consolidação das instituições 

liberais burguesas. O Imperialismo e a partilha da África e da Ásia. A Primeira Guerra Mundial. Nacionalismos 

e o fim da hegemonia europeia. A Revolução 1917 e a expansão das ideias socialistas. A ascensão dos regimes 

totalitários e a Segunda Guerra Mundial. O mundo bi polarizado. A descolonização da África e da Ásia. América 

Latina: governos autoritários e subdesenvolvimento. A história do tempo presente e a reorganização 

geopolítica mundial. História do Brasil – A América portuguesa: a montagem da empresa colonial. Escravidão 

e resistência negra e indígena na Colônia. Cultura e religiosidade africana e indígena. A sociedade açucareira. 

A idade do ouro no Brasil. Movimentos nativistas e separatistas. A família real portuguesa no Brasil. A 

Independência política. O Primeiro Império: o lusofobismo e a abdicação. A Regência: centralismo e 

federalismo. As rebeliões regenciais. O Segundo Império. A Expansão da economia cafeeira. O surto industrial. 

A campanha abolicionista e imigração.. A Primeira República: tensões e ações. A República dos coronéis. O 

tenentismo. 

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) - BIOLOGIA: 1. Conceito de Biologia.1. Biologia 

celular e molecular. 2. Continuidade e evolução da vida na Terra. 3. Hereditariedade e natureza do material 

genético. 4. Estudo dos vírus, bactérias, protistas e fungos. 5. Características gerais e evolução dos vegetais. 6. 

Características gerais e evolução dos animais. 7. Estrutura básica e fisiologia dos sistemas humanos. 8. Os seres 

vivos e o ambiente: populações, comunidades e ecossistemas. 9. Ecologia humana: saúde do homem em seu 

ambiente. 10. Biotecnologia e qualidade de vida do homem.  2. Recursos naturais renováveis e não renováveis. 

3. Ecologia. 4. Seres vivos: Classificação e Evolução dos animais. 5. Bactéria e Protozoários. 6. Algas e Moluscos. 

7. Artrópodes e Equinodermos. 8. Peixes, Répteis, Anfíbios, Aves e Mamíferos. 9. Vegetais. 10. Ser Humano: 

Conceito e morfologia da célula e tecidos humanos. 11. Sistemas do ser humano: Respiratório, Reprodutor, 

Digestivo, Circulatório, Excretório, Endócrino, Locomotor e Nervoso. 12. Alimentos. 13. Doenças infecciosas e 

parasitárias. 14. Aids e doenças sexualmente transmissíveis. 16. Saúde e qualidade de vida. 
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CARGO: PROFESSOR ALFABETIZADOR EJA – I ETAPA: A mediação do professor no processo de construção 

da escrita. Língua oral e escrita; análise e reflexão sobre a língua. Gêneros textuais como objeto de ensino. 

Estratégias de leitura. A matemática no cotidiano e nas práticas escolares. O jogo e a resolução de problemas 

no ensino da Matemática. As concepções, os conteúdos e as orientações didáticas presentes nos PCNs das 

diferentes áreas do conhecimento para o trabalho pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções; Alfabetização de adultos; Ensinar na 

diversidade etária (jovens, adultos e idosos na mesma sala). Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da 

Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos 

Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores 

da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, 

Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas 

Transversais.  

 


