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ANEXO II 

(Edital Concurso Público n. 002/2011) 
 

PROGRAMA DE PROVAS 
 

NIVEL SUPERIOR  
 
 

TODOS OS CARGOS TERÃO O MESMO CONTEÚDO NA PROVA DE 
CONHECIMENTO GERAIS DE LEGISLAÇÃO 

 
O CONTEÚDO DAS PROVAS RESPEITARÁ O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA 

LINGUA PORTUGUESA 
 
Conhecimentos Gerais de Legislação 
 
Federal: Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, art. 6º ao 16; 59 a 69; 205 
a 214; 226 a 230. Emenda Constitucional n.º 53/2006; Emenda Constitucional n.º 59/2009; Lei n.º 
9394/1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei n.º 4024, de 20/12/1961 – 
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional art. 6º ao 9º; Lei n.º 8069, de 13/07/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Lei n.º 11.494/2007 – Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
Decreto n.º 6253/2007 - Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Decreto n.º 6094/2007 - Dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; Decreto Legislativo n.º 
186/2008 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Decreto 
n.º 6571/2008 - Dispõe sobre o atendimento educacional especializado; Resolução CNE/CEB n.º 
04/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial. Resolução CNE/CEB n.º 05/2009 - Fixa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB n° 03/10 - Define 
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos; Resolução CNE/CEB n.º 04/2010 - 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Resolução CNE/CEB n.º 
07/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
Municipal:  Lei Orgânica do Município de Blumenau (art. 101 a 107); Lei Ordinária n.º 5169/1998 
– Cria o Sistema Municipal de Ensino do Município de Blumenau; Lei Complementar n.º 660/2007 
e  Lei Complementar n.º 662/2007. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Cargo: Coordenador Pedagógico I 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). A 
construção coletiva do projeto pedagógico da unidade educacional. A unidade educacional como 
espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento profissional voltado para a qualificação da 
ação docente; A avaliação no ambiente educacional: da aprendizagem; avaliação institucional 
interna e externa; Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs- como estratégias e 
recursos pedagógicos diversificados para alcançar os objetivos pedagógicos. Organização do tempo 
e do espaço pedagógico. Os processos históricos de exclusão no ambiente escolar: evasão, 
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repetência, bullyng. O Educar e o cuidar na Educação Básica e os princípios Éticos, Estéticos e 
Políticos; Concepção acerca dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. O currículo e o 
percurso formativo na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A Gestão do currículo: 
conceitos, organização e abordagens teórico-metodológicas; Planejamento do trabalho pedagógico 
para orientação dos processos de ensinar e aprender; Educação Sexual: pressupostos teóricos e 
metodológicos. 
 
Cargo: Professor I – Educação Infantil 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007); Projeto 
Político Pedagógico; Profissão Docente na Educação Infantil; Planejamento do trabalho pedagógico 
na Educação Infantil; Observação, Registro e Avaliação formativa na Educação Infantil; Rotinas, 
tempos e espaços na Educação Infantil; Educar e Cuidar na Educação Infantil; Princípios: ético, 
político e estético; Culturas infantis; Linguagem oral e escrita na Educação Infantil; Ambiente de 
letramento; Conhecimento sobre natureza e sociedade na Educação Infantil; A criança e a 
matemática; A matemática na Educação Infantil; Números e sistema de numeração; Grandezas e 
medidas; Espaço e forma; Jogos e brincadeiras; Linguagens da arte na infância – Artes Visuais, 
Música e Movimento. 
 
Cargo: Professor I – Anos iniciais 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Gestão 
democrática; democratização do acesso, permanência e qualidade da educação; inclusão escolar e 
múltiplas diversidades; projeto político-pedagógico; planejamento; currículo; didática; organização 
do tempo e do espaço; acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem. Os 
processos de ensino e aprendizagem; desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor; 
ludicidade; interações sociais; dificuldades inclusão escolar de pessoas com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  Língua Portuguesa e seu Ensino: 
alfabetização e letramento; princípios do sistema alfabético de escrita; apropriação do sistema de 
escrita alfabético; oralidade; práticas sociais de leitura e escrita; compreensão leitora; produção 
textual de diversos gêneros; análise linguística na produção e revisão textual; formação do leitor e 
literatura. Matemática e seu Ensino: apropriação do sistema de numeração decimal; números 
naturais; números racionais; álgebra elementar; espaço e forma; grandezas e medidas; tratamento da 
informação; materiais concretos e jogos matemáticos; resolução de problemas.  História e seu 
Ensino: tempo e espaço no conhecimento histórico e suas diferentes formas de compreensão e 
representação; problematizações, fontes e narrativas na construção do conhecimento histórico; 
identidades e diversidade cultural; memória e patrimônio; sujeitos históricos, suas relações na 
sociedade e cidadania; relações étnico-raciais; história e cultura afro-brasileira e indígena. 
Geografia e seu Ensino: espaço geográfico; elementos da natureza; lugar enquanto espaço vivido e 
como ponto de articulação social; concepções de paisagens; região e regionalização; território e 
territorialidades; cartografia escolar; trabalho de campo; educação ambiental. Ciências Naturais e 
seu Ensino: ambiente e transformação da natureza; saúde; seres vivos; organização e representação 
do mundo físico; propriedades e transformações da matéria e da energia; experimentação e outros 
procedimentos científicos.  Arte (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e seu Ensino: aspectos 
históricos, culturais e sociais; produções artístico-culturais; elementos das formas de expressão; 
apreciação; contextualização; criação e prática artística.  Educação Física e seu Ensino: corpo e 
cultura; jogos, brincadeiras e brinquedos. 
 
Cargo: Professor I – Educação Física 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Lei 
9696/98 Lei de regulamentação do profissional de Educação Física. Conceitos da Iniciação 
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Esportiva Universal; Desportos: Regras de alguns desportos aplicados na escola (futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol e atletismo); Recreação: Jogos espontâneos e dirigidos, jogos pré-
desportivos; Treinamento desportivo: crescimento da criança e do adolescente, diferenças 
psicofísicas entre idades; Metodologia e didática do ensino de educação física, abordagem 
metodologia e novas perspectivas para a educação física; Psicomotricidade: Conceitos básicos, 
desenvolvimento psicomotor nas crianças em idade escolar e influências no rendimento escolar. 
Medidas epidemiológicas e definições em atividade física; Relação entre atividade física, aptidão 
física e saúde; Aplicação prática, prescrição e planificação do treinamento; Energia, trabalho e 
potência; Fatores determinantes da performance humana; Sistemas metabólicos energéticos durante 
a atividade física; Adaptações fisiológicas à prática regular de atividade física; Resposta fisiológica 
durante e na recuperação do exercício; Variáveis fisiológicas de avaliação funcional; Avaliação e 
prescrição de atividade física. 
 
Cargo: Professor I – Artes 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo II da Lei Complementar n° 662/2007); Histórico 
do Ensino da Arte no Brasil; Pressupostos filosóficos e metodológicos do ensino da Arte; Ensino de 
Arte no currículo da Educação Básica; O ensino de Arte na contemporaneidade; Currículo, 
organização curricular e avaliação da aprendizagem da Arte na Educação Básica; Diversidade 
cultural no ensino da Arte; Interdisciplinaridade. Artes Visuais: Metodologia de Leitura de 
Imagens; Elementos visuais e compositivos de linguagem visual; História da Arte universal, 
brasileira e catarinense; Avaliação em Artes Visuais. Música: Pedagogias musicais 
contemporâneas; Repertório musical; História da música universal, brasileira e catarinense; 
Avaliação em educação musical; A música e a comunicação na contemporaneidade. Teatro: O 
teatro e sua importância na formação humana; História do Teatro universal e brasileiro; O Teatro na 
contemporaneidade; O teatro como linguagem de comunicação no espaço escolar; Avaliação em 
teatro. 
 
Cargo: Professor I – Geografia 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). 
Epistemologia da Geografia: Concepção; importância da ciência geográfica; Objeto e objetivo da 
ciência geográfica; Conceitos de lugar, espaço, paisagem, região e território; Correntes geográficas. 
O Espaço Geográfico: Orientação e representação do espaço (cartografia); As novas tecnologias na 
representação e conquista do espaço; Corrida espacial. Organização Sócio-Espacial do Mundo, do 
Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau: Revoluções industriais e a divisão internacional do 
trabalho; Urbanização – Oriente/Ocidente; Aspectos sócio-culturais; Aspectos sócio-econômicos; 
Aspectos sócio-ambientais; Aspectos étnicos e religiosos; A natureza e as questões ambientais; A 
natureza como fonte de recurso e acumulação de capital; Seca, desequilíbrio climático, mineração e 
erosão; As questões indígenas; Desmatamento, queimadas, poluição e lixo; Turismo; Problemas 
sociais do mundo moderno: Trabalho, fome e moradia; Questões fundiárias; Saúde e educação; 
Trabalho e moradia; Conflitos étnicos; A relação Local-Global: Globalização; Multipolarização; 
Regionalização; Lugarização; Blocos econômicos; Relações de poder; Mercado financeiro. 
 
Cargo: Professor I – História 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). 
Conteúdo Programático: A Imigração e a Formação Cultural Catarinense; A presença, as razões do 
advento e a participação na formação do "mosaico cultural" catarinense de Açorianos, Alemães, 
Italianos, Poloneses, Ucranianos Japoneses e Austríacos. Os Grupos Nativos e a Presença dos 
Negros em Santa Catarina e no Brasil: Os Kaigangues, Xoklengs, Carijós, Guaranis; Os negros, 
suas formas de resistência à escravidão, suas práticas religiosas e a questão do racismo em Santa 
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Catarina. Festas Populares, Folguedos, Festividades Religiosas e Tradições no Imaginário 
Catarinense: A cultura reinventada; A Farra do Boi, as Festas de Outubro, o Boi-de-Mamão, os 
CTG's, as Festas do Divino, a Festa do Rosário, as Festas de Tiro; Festa e Indústria do Turismo. A 
Economia Catarinense: A industrialização no Setor Têxtil no Vale do Itajaí e Sul do Estado; A 
indústria metal-mecânica na Região de Joinville; A mineração e meio-ambiente no Sul; 
Agroindústria e exportação no Oeste; A questão da Terra: agricultura; A indústria mobiliária no 
Norte; A indústria cerâmica no Sul. Anita Garibaldi e a República Catarinense. A Revolução 
Federalista em Santa Catarina. Os Anos do Regime Militar em Santa Catarina: A Operação Barriga-
Verde; A Novembrada. Messianismo, Milenarismo e Revolução: A questão do Contestado; 
Canudos e Padre Cícero; Revolução Federalista; Tenentismo; Revolução de 30; Revolução 
Farroupilha. Fenômenos sócio-culturais na Política Brasileira. Coronelismo e populismo; Cidadania 
e Direitos sociais e Políticos nas Constituições Brasileiras. O Século XIX: A industrialização 
Européia; O imperalismo e a imigração européia para o Brasil e Santa Catarina. As Guerras 
Mundiais, o Período Entre Guerras e Seus Reflexos no Brasil e em Santa Catarina: O Estado Novo; 
Os temores do Nazi-Facismo; A nacionalização do ensino; A perseguição aos imigrantes. O 
Trabalho: O trabalho escravo antigo, o trabalho servil e o trabalho assalariado; A globalização, o 
Neoliberalismo e as questões do Emprego no Brasil e em Santa Catarina. As Grandes Revoluções 
Político-Sociais: A Revolução Francesa; A Revolução Inglesa; A Revolução Soviética; A 
Revolução Chinesa e os Processos de Descolonização Afro-Asiática; Os processos de 
Independência do Brasil e na América Latina; A Revolução Cubana; Iluminismo;.O Mundo Atual: 
Estatismo e privatização do Império Soviético; Guerra Fria; Ditadura Militar no Brasil; Árabes e 
Judeus no Oriente Médio; A integração econômica; Conflitos étnicos; Neoliberalismo e 
globalização. Lei Federal n.º 10639/2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e Lei Federal n.º 
11645/2008: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena". 
 
Cargo: Professor I – Matemática 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). A 
importância da Educação Matemática; A Educação Matemática: Pressupostos teóricos – 
metodológicos; A Produção Histórica – Cultural do conhecimento da matemática. Progressões: 
Seqüências; Progressão aritmética; Progressão geométrica. Funções: Conceito; Domínio; Gráfico; 
Função do 1º grau; Inequações de 1º e 2º graus; Função do 2º grau; Função módulo. Trigonometria: 
Trigonometria no triângulo retângulo; Conceitos básicos; Seno e cosseno; Tangente e contangente; 
Secante e cossecante; Redução ao primeiro quadrante; Adição e Subtração; Expressões de arcos;  
Equações trigonométricas. Logarítmos: Definição; Propriedades; Mudança de base; Função 
exponencial e logarítmica. Matrizes e Determinantes: Conceitos básicos; Multiplicação de matizes; 
Determinantes; Propriedades dos determinantes. Estatística e Probabilidade: Noções básicas; 
Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Probabilidades; Parâmetros estatísticos: 
Média, mediana, moda e desvio padrão. Geometria Analítica: Ponto médio; Divisão de um 
segmento em partes iguais; Distância entre dois pontos; Arca do triângulo – condição de 
alinhamento; Equação geral da reta; Intersecção de retas; Coeficiente angular da reta; Posição 
relativa de duas retas; Paralelismo; Perpendicularidade; Distância de ponto a reta; Equação da 
circunferência. Binômio de Newton: Fatorial; Números binomiais; Binômios de Newton. Análise 
Combinatória: Introdução; Princípio fundamental da contagem; Arranjos e combinações; Cálculo 
do número de arranjos e combinações; Permutações. Geometria Espacial: Prisma; Pirâmides; 
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Cilindros; Cones; Esfera; Área e volume. Números Complexos: Unidade imaginária; Potências; 
Números Complexos; Representação Gráfica dos Complexos. Polinômios: Conceitos; Polinômios 
idênticos; Divisão de polinômios. Sistemas Lineares: Resolução algébrica; Discussão do sistema; 
Limites; Derivada. 
 
Cargo: Professor I – Ensino Religioso 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Ser 
Humano: Orientações para o relacionamento com o outro, respeitando a alteridade; Conhecimento 
do conjunto de princípios de cada tradição religiosa; Fundamentação dos limites éticos/morais 
propostos pelas várias tradições religiosas. Conhecimento Revelado: As formas de revelação do 
relevante ao espaço sagrado; Origem da autoridade da palavra revelada, segundo as diversas 
tradições religiosas; A revelação do transcendente, na visão das diversas tradições religiosas; As 
possíveis respostas norteadoras do sentido da vida: a ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade 
e a inexistência de vida após a morte. Conhecimento Elaborado: A evolução dos conhecimentos e 
das estruturas religiosas no decorrer dos tempos (História e Tradição Religiosa); Função política das 
ideologias religiosas (Sociologia e Tradição Religiosa); Determinações da tradição religiosa na 
construção mental do inconsciente pessoal e coletivo (Psicologia e Tradição Religiosa); Descrição 
das representações do transcendente nas tradições religiosas; Conhecimento das práticas de reflexão 
do homem diante do transcendente (Filosofia e Tradição Religiosa). Diversidade das Práticas: A 
descrição de práticas e rituais religiosos significantes, elaborados pelos diferentes grupos religiosos; 
A identificação dos símbolos mais importantes de cada tradição religiosa, comprando seu (s) 
significado (s); Estudos das práticas de espiritualidade utilizadas pelas diferentes tradições 
religiosas no relacionamento com o transcendente, consigo mesmo, com os outros e o mundo. 
Caminhos de Reintegração: Conhecimento dos mitos e histórias, dos textos e das tradições orais de 
corporalidade e ancestralidade; A descrição do contexto sócio-político-religioso significante em 
algumas tradições religiosas na redação dos textos sagrados e das tradições orais de corporalidade e 
ancestralidade; A análise e a hermenência dos mitos e histórias, dos textos sagrados e das tradições 
orais de corporalidade e ancestralidade. 
 
Cargo: Professor I – Português 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo. Concepções de Linguagem: Linguagem como expressão 
do pensamento; Linguagem como meio de comunicação; Linguagem como processo de interação; 
Texto/Discurso/Condições de Produção; Gêneros do Discurso; Concepção de Conteúdo: 
fala/escuta/leitura/escrita; Prática de análise lingüística; O lugar da gramática normativa; Elementos 
da comunicação e funções da linguagem; Produção textual: coesão e coerência; 
Compreensão/Interpretação de texto; Literatura infantil e infanto-juvenil; Ortografia; Acentuação 
gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância/Regência verbal nominal. 
 
Cargo: Professor I – Inglês 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). 
Concepções de Linguagem: Linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como meio de 
comunicação; Linguagem como processo de interação; Por que aprender uma Língua Estrangeira na 
Escola Pública? Os objetivos. Concepção de Conteúdo: Texto como conteúdo para a aprendizagem 
de língua estrangeira; Leitura/escritura como prioridades no ensino aprendizagem de língua 
estrangeira; Reflexão sobre o uso da língua (língua-estrutura/ língua-acontecimento). 
 
Cargo: Professor I – Alemão 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). 
Produção de texto em língua alemã; Coerência e coesão de textos. Saudações, apresentações, 
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interjeições e expressões, números ordinais e cardinais, dias da semana, meses, estações do ano, 
família, profissões, comidas, bebidas, pesos e medidas, locais da cidade, boas maneiras, partes do 
carpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte; Adjetivos, nomes advérbios, frases, 
preposições, sinônimos e antônimos, frases singular e plural, artigos; Lingüística aplicada ao ensino 
da língua alemã; fonética e fonologia; Conhecimentos sobre cultura alemã; Uso da mídia no ensino 
da língua alemã. 
 
Cargo: Professor I – Ciências Biológicas 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Noções 
Fundamentais: Ciência como construção humana; Tecnologia: materialização do conhecimento 
científico; Conceito espontâneo/ cotidiano - conceito científico; Concepções de aprendizagem no 
ensino de ciências: ambientalista, inatista, construtivista e histórico-cultural (sócio-interacionista);  
Ciências: O ensino de ciências e o livro didático. Educação Infantil: A Criança e a Compreensão de 
seu Lugar no Mundo. A criança como um ser biológico, social e histórico: Interação com o meio 
físico e social; Compreensão do corpo biológico como fenômeno complexo em desenvolvimento no 
tempo e no espaço, e seu registro social; O meio físico social em que a criança vive (interações 
neste meio); A criança em relação constante com o ambiente sócio-cultural (atuação no meio social 
e relações estabelecidas); As crianças e suas interações com outros seres. Ensino Fundamental (1º e 
8º Séries); Séries Iniciais: 1º a 4º: Os Seres Vivos e seu Ambiente: O ambiente-elementos básicos; 
Os seres vivos como manifestação da natureza; A interação do homem com a natureza; Elementos 
bióticos: estudando e compreendendo, melhor, os seres vivos; Elementos abióticos: estudando e 
compreendendo melhor o ambiente físico (interação com os elementos bióticos): Solo; Ar; A água; 
Sol; Sol e a Lua; Interação do homem com a natureza. 5º a 8º Séries: Ciclo de Matéria e Energia: 
Relação entre conceitos: massa, volume, peso, sólido, líquido e gasoso; Diversidade dos materiais 
extraídos da natureza, transformados e produzidos pelos homens; Ocorrência de transformação nas 
matérias da natureza e avaliação dos fenômenos; Utilização dos produtos das transformações da 
matéria e energia; Utilização da energia; Processo de produção de energia (Sol). Os Seres Vivos: 
Características básicas dos seres vivos (relacionar com as características dos seres brutos); Noções 
de Sistemática (Monera, Protista, Fungi, Animais e Plantas).   O Homem: Funções corporais 
básicas; Relação funcional dos sistemas do corpo humano entre si, em seu meio; Relação do homem 
com outros seres; O homem enquanto ser social: aspectos afetivos, cognitivos, psicológicos, 
culturais e ecológicos; O homem e seus mecanismos de percepção de estímulos do meio; Os 
mecanismos de absorção de energia, pelo corpo humano; Os mecanismos de utilização de energia 
pelo corpo humano; Sexualidade: educação sexual e seu desenvolvimento para a produção da vida 
(questões sociais, biológicas afetivas, etc, que se relacionam com o sexo e a sexualidade); Noções 
de Genética. Os Animais: Noções de sistemática: animais vertebrados e invertebrados; Funções 
Vitais; Relação dos animais com outros seres; Animais-homem; Interferência dos animais na 
transformação das matérias; Utilização dos produtos e processos de origem animal; Os animais 
como fonte de energia em fins diversos; O animal e sua relação com a força de trabalho. As Plantas: 
Noções de classificação; Constatação da diversidade vegetal; Funções vitais; Relações dos vegetais 
com outros seres; Cultivo das plantas pelo homem; Utilização dos produtos e processos de origem 
vegetal; As plantas como fonte de energia em fins diversos; Os vegetais como seres produtores de 
energia; As plantas e sua importância, na instrumentação para o trabalho. Os Vírus (Características, 
viroses em animais e vegetais).   O Ar: Os diferentes gases e suas funções no ambiente; Influência 
do ar nas alterações climáticas; Implicações sobre os seres vivos. O emprego do ar nos processos de 
produção; As transformações observadas no ar, decorrentes dos processos de produção; Influência 
do ar nas alterações climáticas e implicações sobre os seres vivos; Influência dos gases na 
transformação dos materiais; O ar como fonte energética; O ar e a propagação do som e da luz; 
Ondas: velocidade e organização de ondas sonoras. Transformação do solo pela ação dos diferentes 
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fatores analisados; O homem como agente de transformação do solo; A influência dos processos de 
transformação de matéria e energia sobre o solo. A Água: Interação da Água com os demais 
elementos do ambiente; O emprego da água nos processos de produção; Influência da água nas 
transformações dos materiais; As transformações observadas na água, decorrentes dos processos de 
produção; A água como fonte energética. Interação do Meio Biótico e Abiótico. Relação da 
diversidade dos materiais na composição do ambiente; Adaptação e sobrevivência das populações 
nos ecossistemas; Utilização racional dos recursos naturais; O impacto dos processos de produção 
de energia sobre o ambiente; Preservação, degradação e recuperação ambiental; Modificações 
(evolução histórica) nos ecossistemas mais importantes dos municípios, estados e do Brasil, através 
da ação do homem; Fatores determinantes dos avanços científicos e tecnológicos. 
  
Cargo: Professor I – Informática 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). 
Sistemas computacionais; Organização e arquitetura de computadores; Sistemas operacionais Linux 
e Windows; Redes de computadores; Softwares de edição de texto, planilha  e apresentação (office 
Microsoft, broffice); Fundamentos da tecnologia educacional; Mídias computacionais; Uso de 
tecnologias no processo ensino/aprendizagem; Comunicação eletrônica; Internet aplicada a 
educação; Objetos de Aprendizagem Computacional; Softwares  para elaboração de atividades 
educacionais. 
 
Cargo: Professor I - Educação Especial (Atendimento Educacional Especializado) 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). A 
Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. A Educação Especial no contexto da 
inclusão social. Fundamentos filosóficos, teóricos e legais da Educação Especial. Necessidades 
educacionais especiais temporárias e permanentes: deficiências física, intelectual, visual, surdez, 
condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos graves e psiquiátricos, altas 
habilidades/superdotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados. 
 
Cargo: Professor I - Educação Especial - Tradutor/Intérprete  
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Políticas 
públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva; Decreto Federal nº 5626/05; Atribuições do Intérprete de LIBRAS; Cultura e 
identidade surda; O intérprete educacional; Modelos de tradução e interpretação; Contraste entre a 
Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa. Lei Federal n.º 10.436/2002. 
 
Cargo: Professor I - Educação Especial - Instrutor de Libras 
Responsabilidades e Atribuições do Cargo (Anexo III da Lei Complementar n.º 662/2007). Políticas 
públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva; Atribuições do instrutor de LIBRAS; Decreto Federal nº 5626/05; Cultura e 
identidade surda; Aquisição e aprendizagem de LIBRAS; O ensino de LIBRAS para surdos e 
ouvintes. Lei Federal n.º 10.436/2002. 


