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PROGRAMA DAS PROVAS: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Nível Médio: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 
Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 
verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação 
de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 
linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 
Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor. 

Nível Superior: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 
Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 
verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação 
de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 
linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 
Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Professor de Educação Básica I 
I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico 
(caracterização, elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, 
atribuições e participação dos segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 
04 - O trabalho escolar e o processo de inclusão; 05 - A contextualização dos currículos 
(interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os processos e 
os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - Organização dos tempos e espaços 
escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 09 – 
Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a Educação Infantil, A 
cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. 
Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança, A ludicidade como 
dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. 
Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da 
sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas 
Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação 
Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das 
Relações. Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação 
Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da República 
Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 
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214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 – 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e 
Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. 
 
Professor de Educação Básica II – Ciências 
1. Diversidade da vida: A vida nos ecossistemas brasileiros, critérios de classificação dos 
seres vivos, classificação em cinco reinos e caracterização geral dos filos quantos às 
funções vitais e representantes mais característicos, cadeias e teias alimentares, 
impactos ambientais e extinção de espécie. 2. Diversidade de materiais: materiais e suas 
propriedades, reações químicas: ocorrência, identificação e representação, elementos 
químicos, misturas,  combinações, métodos de separação de misturas,estados físicos da 
matéria, mudanças de estado, o ar e suas propriedades e composição. 3. Conservação 
e manejo de solos: solos - formação, fertilidade e conservação, técnicas de conservação 
dos solos. 4. Decomposição de materiais: ação de microorganismos na produção de 
alimentos, ação dos microorganismos na ciclagem da matéria. 5. Qualidade da água e 
da vida: disponibilidade e tratamento de água, doenças de veiculação hídrica. 6. Energia 
nos ambientes: transformações e transferências de energia, obtenção de energia pelos 
seres vivos. 7. Evolução dos seres vivos: fósseis como evidências da evolução, a seleção 
natural, adaptações reprodutivas dos seres vivos. 8. A dinâmica do corpo humano: 
sistemas do corpo humano e suas interações, funções de nutrição no corpo humano, 
Doenças infecciosas e parasitarias saúde preventiva. 8. Sexualidade: reprodução 
humana: características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente 
transmissíveis, mudanças na adolescência. 9. Interações com estímulos do ambiente: 
drogas e sistema nervoso, luz e visão, produzindo e percebendo os sons. 10. Universo: 
astros, sistema solar, o sol como fonte de energia (luz e calor), movimentos da terra e da 
lua e suas conseqüências. 11. Fundamentos básicos de física: força, movimento retilíneo 
uniforme, gravidade, maquina simples, espelhos planos e curvos, eletricidade, 
magnetismo. 
 
Professor de Educação Básica II – Educação Artística 
O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O conhecimento Arte no currículo 
escolar: razões e finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a educação; Teoria da 
arte: arte como conhecimento, produção e expressão; A construção do Universo Cultural 
através da Arte: Das origens  do teatro, da música e das artes visuais à 
contemporaneidade:características, produções e produtores dos principais períodos, 
escolas, movimentos e tendências no Brasil e no Mundo; Elementos básicos das 
expressões artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais); Artes 
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visuais: elementos de visualidade e suas relações: comunicação na contemporaneidade; 
Artes Cênicas: jogos teatrais na escola; teatro na escola; Música: elementos estruturais 
da linguagem musical, tendências musicais quanto ao ensino da música na sala de aula; 
Dança: papel da dança na educação; As danças como manifestações culturais; A 
metodologia do ensino de arte: Proposta triangular: fazer, apreciar e contextualizar; 
Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte 
- Linguagem, Arte e Educação. 
 
Professor de Educação Básica II – Educação Física 
O conjunto de temas apresentados a seguir constitui-se em referencial teórico para 
avaliar o candidato em relação à Educação Física no Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, voltado para um ensino por competência enquanto área do conhecimento, 
abrangendo: Objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; 
Tendências pedagógicas; Seu objeto de estudo nas dimensões filosófica, política, sócio-
cultural, psicológica e biológica; Cultura corporal do movimento; Esporte e jogo na escola: 
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e 
desenvolvimento motor, Mídia e educação física; Educação física inclusiva e qualidade 
de vida. 
 
Professor de Educação Básica II – Geografia 
Questões técnicas metodológicas da Geografia - As relações sociedade natureza do 
ensino da geografia. O repensar constante do ensino da geografia a partir da leitura das 
paisagens. Produção/organização do espaço brasileiro e suas relações, internacionais. 
As fases da industrialização e o processo de ocupação do território e suas vinculações 
com a industrialização mundial. - A industrialização e o processo de urbanização 
brasileira (movimentos da população), industrialização, urbanização, questão ambiental 
(qualidade de vida). Relação cidade campo. As relações de produção circulação 
distribuição e consumo, nos vários movimentos de ocupação do território brasileiro. 
Recursos naturais brasileiros no processo de produção e organização do território 
nacional (questão ambiental). A organização da sociedade no território brasileiro. 
Organização regional do território brasileiro. O processo de regionalização do território 
brasileiro - as relações de trabalho e os movimentos da população os recursos naturais 
e regionalização. As regiões Geoeconômicas brasileiras. A divisão político-administrativo 
regional e o planejamento da organização do território brasileiro - a divisão regional atual 
IBGE - as outras divisões regionais do território brasileiro. Organização do espaço 
mundial, processo de industrialização e urbanização na edificação do espaço mundial, a 
espacialização da indústria no mundo. Os recursos naturais do globo e a questão 
ambiental. O processo de apropriação/utilização, conservação/degradação dos grandes 
conjuntos morfoclimáticos, os recursos minerais e a escola geológica do tempo, a 
industrialização, recursos naturais e a questão ambiental. A regionalização mundial - A 
geopolítica na atualidade e reestruturação da ordem mundial. A geopolítica e o processo 
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de expansão das relações capitalistas no globo, surgimento do mundo de produção 
socialista e suas repercussões na organização do espaço mundial. A organização da 
sociedade mundial na atualidade. Área de conflito no mundo atual - região do Golfo 
Pérsico - o Leste Europeu. O Fenômeno da Globalização. 
 
Professor de Educação Básica II – História 
I. O ofício do Historiador. A escrita da História. Debates atuais da historiografia. A História 
das Mentalidades, História Sociocultural e História Cultural. Metodologia de História. II. 
História do Brasil. Brasil Colônia: A colonização no processo de expansão ultramarina; 
Sistema colonial; Trabalho escravo e formas de resistência; Peculiaridade do processo 
de independência do Brasil. Brasil Império: O primeiro reinado; Período regencial; 
Segundo reinado e políticaexterna; Imigração e movimento abolicionista; A crise no 
Império. Brasil República: Sociedade e Cultura na primeira república; Mecanismos 
Políticos da República Velha e Estado Novo; Aspectos econômicos e políticos dos 
governos militares; A redemocratização e o panorama político atual. III. História Geral: 
Antigüidade Clássica; Grécia: do período homérico ao período helenístico; Roma: 
organização social e instituições republicanas, A expansão territorial e a crise da 
República. Europa Medieval: Os reinos bárbaros; Características do feudalismo; O 
monopólio cultural da Igreja e as resistências populares. IV. Idade Moderna: 
Mercantilismo e o Antigo Sistema Colonial; Renascimento e Reforma religiosa; O 
absolutismo e as revoluções inglesas; O iluminismo e a independência dos EUA; 
Revolução industrial. V. Idade Contemporânea: Revolução Francesa; Napoleão 
Bonaparte e a reação do Congresso de Viena; Independência da América Latina; 
Revoluções liberais e movimentos sociais do século XIX; A segunda Revolução Industrial 
e o imperialismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa; Segunda Guerra Mundial; 
Guerra Fria; Descolonização da Ásia e da África; Conflitos na América Latina e no Oriente 
Médio. 
 
Professor de Educação Básica II – Inglês 
1. Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. 2.  Estruturas gramaticais: 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, relativos;  plural dos 
substantivos (regular e irregular);  artigos (definido e indefinido); advérbios (modo, lugar 
e tempo);  question-tag;  verbos regulares e irregulares;  tempos verbais (simple present, 
present continuous, simple past, past constinuous, simple future, immediate future, 
present perfect; present perfect continuous; past perfect; conditional; modal verbs) – 
formas: afirmativa, negativa e interrogativa; palavras interrogativas (Who, Where, When, 
How, etc); números cardinais e ordinais; preposições (in, on, at, under, behind, etc); grau 
dos adjetivos (comparative, superlativo); some, any and compounds. 
 
Professor de Educação Básica II – Matemática 
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O conjunto de temas apresentado a seguir é um referencial para avaliar o candidato em 
relação aos conhecimentos específicos de Matemática que poderá desenvolver na 
Educação Básica. É também um referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos que 
estruturam o trabalho curricular em Matemática e quanto à aplicação didática e 
metodológica desses conhecimentos na prática da sala de aula. 1. ARITMÉTICA E 
CONJUNTOS: os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); 
operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. 
Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas 
representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; 
matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática 
financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; geometria 
espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. TRATAMENTO DE DADOS: 
Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação 
de informações expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E 
CURRÍCULO: Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. A 
Matemática e seu ensino dentro do atual panorama sócio-cultural e econômico. Os 
objetivos da Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para 
o Ensino Fundamental e Médio. Resolução de Problemas e a História da Matemática 
como meios para ensinar e aprender Matemática. 
 
Professor de Educação Básica II – Português 
1. Leitura e compreensão de texto. Linguagem e texto: uso, funções e análise, norma 
padrão, variações lingüísticas, tipologia textual (elementos característicos de cada tipo e 
gêneros textuais), diferença entre língua oral e língua escrita, relações de 
intertextualidade, coesão e coerência textuais. 2. Estrutura, uso e funções da língua 
materna: Fonética e fonologia - aspectos conceituais: fonema e letra; produção de 
fonemas; classificação dos fonemas; encontros vocálicos e consonantais; divisão 
silábica.  Ortografia – representação gráfica dos fonemas, notações léxicas (sinais de 
acentuação). Pontuação. Crase. Morfologia – estruturas das palavras  (morfemas, 
radicais, prefixos, sufixos), processo de formação e flexão de palavras, classes 
gramaticais.  Sintaxe: concordância (nominal e verbal); regência (nominal e verbal); 
colocação de pronomes; análise sintática da oração e do período. Emprego de tempos e 
modos verbais. 3. Literatura brasileira: principais características e obras dos períodos: 
colonial/barroco; romantismo; realismo; simbolismo; pré-modernismo, modernismo; 
literatura contemporânea. 

 


