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 1- CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
 
Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino e 
do plural dos substantivos e adjetivos.  
 

2. MATEMÁTICA  

 
Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 
fracionários e decimais.  
 

3. ATUALIDADES 

 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas. 
 

4. LEGISLAÇÃO  

 
- Estatuto do Servidor Público do Município de Belém: Lei n.º 7.502/90: Das disposições 
preliminares; Do provimento; Da vacância; Dos direitos, vantagens e obrigações; Das penalidades 
e sua aplicação; Do processo administrativo; Das disposições finais e transitórias.   
- Lei Ordinária n.º 7.747, 02 de Janeiro de 1995 e alterações: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na 
Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, Município de Belém e dá outras providências.  
 

5. EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE  

 
Constituição Federal: Art. 225. Ética e meio Ambiente. Fontes de poluição.  
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 2- CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: MOTORISTA  

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
 
Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Sinônimos e antônimos. 
Formação do feminino e do plural dos substantivos e adjetivos. Conjugação dos verbos regulares. 
Principais regras concordância. 
 

2. MATEMÁTICA  

 
Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 
fracionários e decimais. Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade, massa e 
tempo.  
 

3. ATUALIDADES 

 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas. 
 

4. LEGISLAÇÃO  

 
- Estatuto do Servidor Público do Município de Belém: Lei n.º 7.502/90: Das disposições 
preliminares; Do provimento; Da vacância; Dos direitos, vantagens e obrigações; Das penalidades 
e sua aplicação; Do processo administrativo; Das disposições finais e transitórias.   
- Lei Ordinária n.º 7.747, 02 de Janeiro de 1995 e alterações: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na 
Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, Município de Belém e dá outras providências.  

 

5. EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE  

 
Constituição Federal: Art. 225. Ética e meio Ambiente. Fontes de poluição.  

 
 3- CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO  

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
 
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. 
Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da oração. 
Concordância. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e conotação. 
 

2. MATEMÁTICA  

 
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e 
perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Sistemas de medidas: 
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tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de figuras planas, volumes de 
sólidos. 
 

3. ATUALIDADES 

 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas. 
 

4. LEGISLAÇÃO  

 
- Estatuto do Servidor Público do Município de Belém: Lei n.º 7.502/90: Das disposições 
preliminares; Do provimento; Da vacância; Dos direitos, vantagens e obrigações; Das penalidades 
e sua aplicação; Do processo administrativo; Das disposições finais e transitórias.   
- Lei Ordinária n.º 7.747, 02 de Janeiro de 1995 e alterações: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na 
Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, Município de Belém e dá outras providências.  

 

5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Redação Oficial. Noções de relações humanas. Conflitos. Comunicação no ambiente de trabalho. 
Atendimento ao usuário. Ética na prestação de serviços. Ética e trabalho. Documentação 
empresarial: tipos de correspondências e documentos. Serviço de Protocolo. Organização de 
arquivos. Noções de secretariado. Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. 
Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point 
(versões 2003 e 2007) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet.  

 

6. EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE  

 
Constituição Federal: Art. 225. Ética e meio Ambiente. Fontes de poluição.  

 

 4. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA  

Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
 
Compreensão e Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação gráfica, Crase e Uso dos 
porquês; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; Classes de 
Palavras; Período simples e composto; Pontuação; Concordância Nominal e Verbal; Colocação 
dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  
 

2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  

 
Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e organização em agrupamentos. Sistema 
de numeração decimal, operações fundamentais. Análise, interpretação e resolução de situações, 
problemas a partir dos diversos significados das operações. Aplicação das propriedades 
operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas. Divisibilidade: Noções de divisores, 
múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano. 
Números racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos 
racionais em situações problemas. Sistema monetário brasileiro. Razão, proporção; regra de três 
simples e composta, porcentagem; juros compostos. Tratamento da Informação: Leitura e 
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interpretação de dados em tabelas e gráficos. Média, moda e mediana. Desvios, Análise 
combinatória, Probabilidade, Progressão Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos 
(problemas).  
 

3. INFORMÁTICA 

 
Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no ambiente 
Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos 
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
 

4. ATUALIDADES 

 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas. 
 

5. LEGISLAÇÃO  

 
- Noções de Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Dos 
Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos; Dos direitos sociais; Da nacionalidade; Dos direitos políticos; Da 
Organização do Estado: Da organização político administrativa, Da União, Dos Estados federados 
e Dos Municípios; Da Seguridade.  
- Noções de Direito Administrativo: Princípios Constitucionais da Administração Pública, Princípios 
Explícitos e Implícitos, Administração Direta e Indireta, Autarquias e Fundações Públicas. Atos 
Administrativos: Conceito, Atributos, Elementos, Classificação, Vinculação e discricionariedade, 
Anulação, Revogação e Convalidação.  
- Estatuto do Servidor Público do Município de Belém: Lei n.º 7.502/90: Das disposições 
preliminares; Do provimento; Da vacância; Dos direitos, vantagens e obrigações; Das penalidades 
e sua aplicação; Do processo administrativo; Das disposições finais e transitórias.   
- Lei Ordinária n.º 7.747, 02 de Janeiro de 1995 e alterações: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na 
Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, Município de Belém e dá outras providências.  
 

6. EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE  

 
Constituição da República: Art. 225. Ética e Meio Ambiente. Educação Ambiental: aspectos legais, 
histórico no Brasil e no mundo, conferências nacionais e internacionais. Lei de Crimes Ambientais: 
Lei n.º 9605/98. 
 

7. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Redação Oficial. Noções de relações humanas. Comunicação no ambiente de trabalho. Introdução 
à Administração: planejamento, organização, direção e controle. Atendimento ao usuário. Noções 
de administração financeira, de materiais e de recursos humanos. Ética na prestação de serviços. 
Ética e trabalho. Documentação empresarial: tipos de correspondências e documentos. Serviço de 
Protocolo. Organização de arquivos.  
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5-  CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º 
6.583, de 29 de setembro de 2008. 
  
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. Fenômenos 
Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e Parônimos. Ortografia 
Oficial. Coerência Textual. Coesão Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e 
Verbal. Classe de Palavras. Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. 
Acentuação gráfica. Emprego da crase.  
 

2. INFORMÁTICA  

 
Sistema operacional e ambiente Windows Vista e Windows 7. Edição de textos, planilhas e 
apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e 2007) no ambiente 
Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos 
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas de compressão de 
arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. Noções de vírus, 
ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e Firewall. 
Procedimentos de backup. 
 

3. ATUALIDADES 

 
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas. 
 

4. LEGISLAÇÃO  

 
- Noções de Direito Constitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Dos 
Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos; Dos direitos sociais; Da nacionalidade; Dos direitos políticos; Da 
Organização do Estado: Da organização político administrativa, Da União, Dos Estados federados 
e Dos Municípios; Da Seguridade.  
- Noções de Direito Administrativo: Princípios Constitucionais da Administração Pública, Princípios 
Explícitos e Implícitos, Administração Direta e Indireta, Autarquias e Fundações Públicas. Atos 
Administrativos: Conceito, Atributos, Elementos, Classificação, Vinculação e discricionariedade, 
Anulação, Revogação e Convalidação.  
- Noções de Direito Penal: Dos Crimes contra a Administração Pública. Lei n.º 8.429, de 2/6/1992 - 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta e 
fundacional.   
- Estatuto do Servidor Público do Município de Belém: Lei n.º 7.502/90: Das disposições 
preliminares; Do provimento; Da vacância; Dos direitos, vantagens e obrigações; Das penalidades 
e sua aplicação; Do processo administrativo; Das disposições finais e transitórias.   
- Lei Ordinária n.º 7.747, 02 de Janeiro de 1995 e alterações: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na 
Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, Município de Belém e dá outras providências.  
 

5. EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE  
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As diferentes correntes de Educação Ambiental. Bases filosóficas e fundamentos da questão 
ambiental. Política de Educação ambiental na comunidade. Impacto ambiental - análise e 
relatórios: EIA/RIMA. Trabalho e cidadania. Política Nacional de Meio Ambiente: Lei n.º 6.938/81. 
Qualidade da água. Qualidade do Ar. Caracterização e recuperação de áreas degradadas. 
Desenvolvimento sustentável. Qualidade e meio ambiente: saúde, segurança e meio ambiente. 
Constituição da República: Art. 225.  
 

6. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

6.1) CARGO:ASSISTENTE SOCIAL  

 
História do Serviço Social. O trabalho do Assistente Social na Educação. Serviço Social e 
Educação. Serviço Social e formação profissional. A prática institucional do Serviço Social/Análise 
Institucional. Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade. Instrumentalidade do 
Serviço Social: estudo de caso, técnicas de entrevista, elaboração de relatório, laudos e 
pareceres. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, Título VIII, Capítulo III, 
Seção I – Da Educação. Código de Ética do Assistente Social. Lei que regulamenta a profissão do 
Assistente Social (Lei Federal n.º 8.662/93). Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS - Lei 
Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da Assistência Social. 
Sistema Único de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social – PNAS - Norma 
Operacional Básica – NOB/SUAS/2005. Lei Federal n.º 8069, de 13 de junho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).  
 

6.2) CARGO: BACHAREL EM TURISMO  

 
Turismo: Conceituação, Terminologia, diferentes disciplinas relacionadas à atividade, natureza e 
características da indústria do turismo, impactos do turismo. Demanda: Conceituação, fatores de 
influência, classificação segundo origem e estratificação socioeconômica. Atrativos Turísticos: 
Conceituação, classificação e hierarquização. Produto Turístico: Conceitos, componentes e 
particularidades do produto turístico. Elaboração de produtos turísticos. Roteiros Turísticos: 
Conceituação, classificação. City Tours: conceitos e tipos de city tours, fatores a serem 
considerados na elaboração de city tours.  Marketing e Promoção em Turismo. A composição da 
estrutura nacional, estadual e municipal de turismo. Legislação de suporte às atividades: 
legislação de suporte às atividades de turismo no âmbito nacional, estadual e municipal. Pará: 
Historia, Atrativos, Serviços e Roteiros Turísticos do estado.  
 

6.3) CARGO: CONTADOR 

 
ORÇAMENTO PÚBLICO: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do 
orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. 
Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. 
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da receita 
e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. Lei nº 
10180/2001. Portaria Interministerial 127/ e alterações posteriores. Procedimentos de retenção de 
impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. Instrução Normativa 
SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. CONTABILIDADE GERAL: Normas Brasileiras de Contabilidade 
do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93 e 
1.282/2010). Pronunciamentos contábeis (CPC). Deliberações da Comissão de Valores 
Mobiliário–CVM. Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis (Deliberação CVM nº 539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008): objetivos, 
pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração e 
reconhecimento dos elementos das demonstrações. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das demonstrações contábeis. Lei nº 
6404/76 e alterações posteriores. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Campo 
de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 1.111/2007 e 1.282/2010). 
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Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86. Sistema de 
Contabilidade Federal (decreto n◦ 6.976/2009). Sistemas de Contas. Variações Patrimoniais: 
Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Plano de Contas da 
Administração Federal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, contas do ativo, 
passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das contas, contas de 
controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, dos restos a pagar e 
contas com função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão 
de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização 
de Receita e Despesa Balancete: características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 
Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64. Conceitos de Contabilidade Pública presentes na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(NBC T 16).  
 

6.4) CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL  

 
Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de imageamento: 
conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens de radar, multiespectrais 
e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no monitoramento e controle de 
desmatamentos e incêndios florestais. Uso sustentado dos recursos florestais. Equilíbrio dos 
ecossistemas. Avaliação do potencial biológico dos Ecossistemas Florestais. Gerenciamento de 
Unidades de Conservação e Preservação Ambiental. Impacto Ambiental e Recuperação de áreas 
degradadas. Inventário e Avaliação de Patrimônio Natural. Sistemática Vegetal. Dendrologia. 
Práticas de laboratório de Silvicultura. Máquinas e equipamentos nas práticas florestais. 
Entomologia Florestal. Fitopatologia Florestal. Viveiro Florestal e produção de mudas. Silvicultura.  
Manejo de recursos florestais. Plano de manejo de unidades de conservação. Uso sustentado da 
vegetação nativa. Espécies florestais do Brasil Central. Volumetria de madeira. Prevenção, 
monitoramento e combate às queimadas e incêndios florestais.  Vistoria e elaboração de 
pareceres. Política e Legislação Ambiental vigente. Política e Legislação Florestal vigente.   
 

6.5) CARGO: MAG.NS ENGENHEIRO AMBIENTAL  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de 
Meteorologia e Climatologia. Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Recuperação de 
áreas degradadas. Poluição atmosférica e controle de emissões. Gerenciamento de resíduos 
sólidos. Política ambiental e desenvolvimento sustentável: Meio ambiente na Constituição Federal 
de 1988. Política Nacional de Meio Ambiente. Licenciamento ambiental. Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Politica Nacional de Recursos Hídricos. Politica Nacional de Unidades de 
Conservação. Lei de Crimes Ambientais. Código Florestal vigente. Avaliação de impactos 
ambientais: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Métodos 
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de avaliação dos impactos. Gestão Ambiental: Requisitos de Sistema de Gestão Ambiental 
segundo a NBR ISO 14.001:2004, Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão segundo a 
NBR ISO 19.011:2002. Meio ambiente e sociedade. 
 

6.6) CARGO: MAG.NS ENGENHEIRO DE PESCA 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Engenharia de Pesca: Aquicultura; Biotecnologia Animal e Vegetal; 
Fisiologia Animal e Vegetal; Economia e Extensão Pesqueira; Ecossistemas Aquáticos; Ética e 
Legislação; Oceanografia e Limnologia; Gestão Empresarial e Marketing; Gestão de Recursos 
Ambientais; Investigação Pesqueira; Máquinas e Motores; Meteorologia e Climatologia; 
Microbiologia; Navegação; Pesca; Tecnologia da Pesca; Tecnologia de Produtos da Pesca. 
Programa de cultivo em Tanque-Rede: Aspectos Bioecológicos, 1Ictiológica; Anátomo: Fisiologia 
dos peixes, Divisão do corpo dos peixes, Orgãos dos sentidos, Sistema respiratório, Sistema 
circulatório, Sistema digestório, Sistema excretor, Reprodução natural, Temperatura do corpo. 
Características da Tilápia do Nilo: Regime alimentar, Maturação sexual. Tipo de desova, Local de 
desova, Tempo de cultivo, Tamanho comercial. Hidrologia dos Açudes: Constituintes das Águas 
dos Açudes: Gases, Íons inorgânicos, Substancias orgânicas, Substancias particulares -Inorgânica 
– Orgânica. Variações Hidrológicas: Luz, Temperatura, pH, Alcalinidade total, Dureza total, 
Transparência da água, Condutividade elétrica, Salinidade, Nutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S), 
Gases (02, C02, N2, amônia), Turbidez da água. Estrutura Biológica da Água dos Açudes: 
Classificação dos organismos, Plâncton, Necton, Neuston, Pleuston, Perifiton, Bentons, Psamon. 
Fotossíntese; Macrófitas Aquáticas; Métodos e Cuidados na Coleta de Água; Sendimentos 
Limnicos; Aeração Artificial: Tipos de aeradores, Quantidade por área. Identificação de Problemas 
e Controles: Problemas de resíduos, Eutrofização da água, Predadores, Invasores, Doenças de 
peixes, Equipamentos: Medidores de oxigênio; pH; salinidade e condutividade, etc., Unidades de 
medidas, Interpretação de resultados. Legislação Ambiental Vigente. Acordos internacionais para 
a conservação de espécies terrestres e aquáticas. Convenção da Diversidade Biológica (CDB).  
 

6.7) CARGO: MAG.NS  PROFESSOR DE ARTES  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
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cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). O ensino de arte na Educação Básica.  O significado da Arte na Educação. 
A Arte como conhecimento. As linguagens artísticas e suas especificidades (Arte Visuais, Música, 
Teatro e Dança). Arte, Cultura e Sociedade. O Movimento Modernista no Brasil. Artistas e 
movimentos após a Semana de Artes Moderna. As novas linguagens da arte. A gravura brasileira 
no século XX. Os grandes gênios das Artes. Os fundamentos teóricos-metodológicos no aprender 
e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se inter-relacionam no planejamento 
(objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação).  
 

6.8) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE BIOLOGIA/CIÊNCIAS  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). O ensino de Ciências Naturais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os 
eixos temáticos: Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade e Terra e 
Universo; A busca de informação em fontes variadas: observação, experimentação e textos; 
Instrumentos facilitadores das aulas de Ciências e Biologia. Uso de recursos didáticos para o 
ensino de Ciências e Biologia. Vida e ambiente: Conceitos básicos em ecologia.  Cadeia e Teia 
Alimentar e Problemas Ecológicos Contemporâneos. Os Vírus: Características gerais e doenças; 
Seres vivos: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia; 
Anatomia e fisiologia do corpo humano. A matéria e suas  propriedades nos estados físicos e 
químicos. Elementos químicos: classificação periódica.  Energia: mecânica, térmica, sonora, 
luminosa e elétrica. 
 

6.9) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
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Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Marcos Político – Legais da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva; Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva – MEC/2008; Atendimento Educacional Especializado (AEE); Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com deficiência/ ONU. Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação Especial. Deficiência 
visual (baixa visão e cegueira), alunos com surdez, deficiência intelectual, deficiência múltipla, 
surdocegueira, altas habilidades/superdotação, transtornos globais do desenvolvimento, 
deficiência física;  Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva; História da Educação 
Especial no Brasil e a Legislação vigente; Tecnologia assistiva e suas modalidades, com ênfase 
na comunicação alternativa;  Desenho universal; Educação escolar dos alunos com surdez; 
Caminho metodológico para o ensino de LIBRAS no AEE. 
 

6.10) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e 
Ciência da Motricidade Humana; Educação Física, Desenvolvimento Humano no Ensino 
Fundamental; Educação Física e Cultura Corporal; Educação Física e Esporte Escolar; Educação 
Física e Saúde; Educação Física e Cidadania. A Educação Física Formal e a Educação Física 
Não-formal  Possibilidades de atividades lúdicas: a ludicidade, o lazer e a recreação escolar a) 
Jogos b) Brinquedos c) Brincadeiras. Conteúdos e Metodologia: a) Jogo b) Esporte c) Ginástica d) 
Lutas e) Atividades rítmicas. Possibilidades de experiências prático-teóricas: cognitivas, sociais e 
afetivas: a) competição b) cooperação c) sociabilização; Educação Física e Educação Inclusiva. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Educação Física para a Educação Básica A Educação 
Física para a Educação de Jovens e Adultos. 
 

6.11) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
.Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
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Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). A Natureza Transcendente da Pessoa Humana: A sede de infinito; Duas 
realidades presentes: matéria e espírito; Necessidades materiais da pessoa; necessidades 
espirituais da pessoa. Elementos constitutivos da dignidade da pessoa humana: A pessoa humana 
como ser livre: a) O que é liberdade? b) Liberdade e livre arbítrio. c) Liberdade e responsabilidade; 
A pessoa humana como ser inteligente: a) O potencial da inteligência; b) A função da razão; c) 
razão e sentimento. A pessoa humana como um ser volitivo: a) O que é vontade. b) Os impulsos 
instintivos e a vontade; c) Vontade, liberdade e responsabilidade; Valores. As diversas dimensões 
da pessoa humana: A pessoa humana como ser social; A pessoa humana é um ser político; A 
pessoa humana como ser cultural; A pessoa humana como um ser afetivo; A pessoa humana 
como um ser espiritual (religioso); A pessoa humana como um ser biológico. A pessoa humana e 
seus vários tipos de relações: relação consigo mesmo: verdade, sinceridade, harmonia; Relação 
com o outro: respeito, justiça; Solidariedade; Relação com a natureza: cuidado, zelo, 
responsabilidade; Relação com o Transcendente: obediência, contemplação, louvor. A pessoa 
humana e suas circunstâncias: A experiência do sofrimento; A experiência da crise e da angústia; 
O sentido da vida: o amor; A busca da felicidade.  
 
 

6.12) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE FILOSOFIA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). O Programa de “Educação para o pensar” de Mathew Lipman. Pressupostos 
filosóficos e pedagógicos do Programa de Educação para o pensar. Propostas de ensino da 
Filosofia para crianças e jovens no Brasil. A Filosofia como atividade de reflexão. O surgimento da 
Filosofia.  Senso comum e ciência. O raciocínio lógico. Ética e moral. A ação e os valores. 
Liberdade e responsabilidade.  Ética e meio-ambiente. O problema da tolerância.  O surgimento da 
sociedade civil. A finalidade da vida política e a noção de justiça. Ética e política. Direitos 
Humanos e cidadania. Os direitos da criança e do adolescente. Os princípios fundamentais da 
vida democrática. Trabalho e consumo.  Consumo e meios de comunicação de massa. A arte 
como forma de expressão do pensamento.  Arte e Sociedade. A indústria cultural. O belo e o feio: 
a questão do gosto.  
 

6.13) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE FÍSICA 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
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mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Introdução: Notações científicas. Algarismos significativos. Operações com 
algarismos significativos. Ordem de grandeza. MECÂNICA: Cinemática: Cinemática escalar: 
posição, deslocamento, velocidade e aceleração; movimentos uniforme e uniformemente variado - 
descrição analítica e gráfica. Movimentos variados quaisquer. Cinemática vetorial: vetores 
posição, deslocamento,velocidade e aceleração; componentes tangencial e normal (centrípeta) da 
aceleração. Movimento em queda livre: na vertical, em um lançamento oblíquo e em um 
lançamento horizontal. Movimento relativo: em relação a um referencial em translação em relação 
a outro referencial fixo; princípio da relatividade galileana; referenciais inerciais. Cinemática do 
Sistema Rígido: translação; rotação – velocidade e aceleração angulares; movimento de rotação 
uniforme; período e frequência; movimento de rotação uniformemente variado (descrição analítica 
e gráfica) e movimento geral. Dinâmica: Dinâmica da partícula: as leis de Newton; forças de atrito 
estático e de deslizamento; dinâmica do movimento de uma partícula em trajetórias retilíneas e 
curvilíneas. Os grandes teoremas da mecânica: trabalho, energia cinética, teorema da energia 
cinética e potência. Impulso, momento linear, teorema do momento linear (quantidade de 
movimento). Energia mecânica e sua conservação: forças conservativas e não conservativas, 
energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Energia mecânica e teorema da 
conservação da energia mecânica. Momento linear e sua conservação: teorema da conservação 
do momento linear, interações unidimensionais e coeficiente de restituição. Gravitação: As leis de 
Kepler. Lei da gravitação universal. Aceleração da gravidade. Dinâmica do movimento planetário, 
segundo Newton, para órbitas circulares. Conservação da energia mecânica no movimento 
planetário. Estática do sistema rígido: Momento de uma força em relação a um eixo. Centro de 
massa. Condições de equilíbrio de um sistema rígido. Binário. Teorema das três forças. Tipos de 
equilíbrio. Máquinas simples em equilíbrio: alavanca (tipos de alavanca), plano inclinado, roldanas 
fixas e móveis. Associações de máquinas simples. Hidrostática: Conceito de Pressão, 
propriedades dos líquidos, teorema dos pontos isóbaros, teorema de Stevin, experimento de 
Torricelli, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes.  TERMOLOGIA: Termometria: conceito de 
temperatura, lei zero da Termodinâmica, escalas Celsius e Kelvin; escalas arbitrárias. Dilatação 
térmica: dilatação linear, superficial e volumétrica; variação da densidade em função da 
temperatura e dilatação anômala da água. Calorimetria: conceito de calor, calor específico de uma 
substância, capacidade térmica, cálculo do calor sensível. Equação fundamental da calorimetria. 
Mudanças de fase: leis da fusão (franca) - solidificação, vaporização (ebulição) - condensação. 
Calor de mudança de fase, cálculo do calor latente e aplicação da equação fundamental da 
calorimetria em situações em que ocorram mudanças de fase. Gases perfeitos e Termodinâmica: 
coordenadas termodinâmicas, equilíbrio termodinâmico e processos quase-estáticos: isobárico, 
isométrico, isotérmico e adiabático e o trabalho realizado nesses processos. 1ª Lei da 
Termodinâmica, energia interna de um gás perfeito e análise energética em processos quase-
estáticos. 2ª Lei da Termodinâmica, processos cíclicos, ciclo de Carnot, máquinas térmicas e 
refrigeradores. ÓPTICA GEOMÉTRICA:  Luz: velocidade da luz no vácuo e em meios 
transparentes. Índice de refração. Leis da reflexão e refração. Desvio angular. Refringência e 
reflexão total. Objetos e imagens reais e virtuais em relação a um sistema óptico. Espelhos: planos 
e esféricos (condições de Gauss). Equações de Gauss e da ampliação linear. Determinação 
gráfica de imagens. Lentes: esféricas e delgadas (condições de Gauss). Equações Gauss e da 
ampliação linear. Determinação gráfica de imagens. Olho humano e principais defeitos na visão. 
Instrumentos ópticos. IONDAS:  Movimento ondulatório: conceito de ondas e suas classificações 
(mecânica e eletromagnética). Ondas mecânicas transversais e longitudinais. Ondas periódicas: 
período, frequência e comprimento de onda. Fenômenos ondulatórios: reflexão e refração: suas 
leis; superposição e interferência, ondas estacionárias e difração.  Som: Ondas sonoras, 
características do som, cordas vibrantes, tubos acústicos abertos e fechados, ressonância e efeito 
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Doppler. ELETRICIDADE: Eletrostática: Carga elétrica e sua conservação. O átomo: prótons, 
elétrons e nêutrons. Transferência de carga. Condutores e isolantes. Tipos de eletrização. Lei de 
Coulomb. Campo e potencial elétrico de uma carga e de um sistema de cargas pontuais. Campo 
elétrico uniforme. Campo e potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Linhas de 
força e superfícies equipotenciais. Eletrodinâmica: Corrente elétrica em um condutor: sentidos real 
e convencional e intensidade da corrente elétrica. Resistor: Lei de Ohm; resistores ôhmicos e não 
ôhmicos. 1ª Lei de Kirchhoff. Associação de resistores. Potência consumida por um resistor. 
Curto-circuito. Gráficos tensão corrente. Gerador e receptor (motor): força eletromotriz, força 
contra eletromotriz e resistência interna. Gráficos tensão-corrente. 2ª Lei de Kirchhoff. Circuitos 
elétricos simples. Instrumentos de medida: amperímetros e voltímetros. Ligação à terra. 
ELETROMAGNETISMO: Ímãs naturais: propriedades e campo magnético criado por eles. 
Magnetismo terrestre. Campo magnético: experimento de Oersted, campo criado por corrente 
elétrica em um fio e em uma espira circular. Bobinas. Forças de origem magnética sobre cargas 
elétricas em movimento: movimento de partículas carregadas em um campo magnético uniforme. 
Indução eletromagnética: fluxo magnético, lei de Faraday e lei de Lenz. 
 
 

6.14) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE GEOGRAFIA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Evolução do pensamento geográfico;  Sociedade, natureza e território: do 
meio natural ao meio técnico-científico informacional;  As ações humana sobre a natureza;  O 
espaço geográfico mundial e brasileiro: processo de industrialização;  O processo de urbanização;  
O espaço agrário; O papel do Estado na organização do espaço; A dinâmica demográfica; 
Globalização e geopolítica; O ensino de Geografia: princípios metodológicos; O uso de 
representações cartográficas. 
 

6.15) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE HISTÓRIA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; 
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
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Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Ensino de História: saber histórico escolar; Metodologias do ensino de 
História; Trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História; Conhecimento 
histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; História e temporalidade; História do 
Brasil e a construção de identidades;  Historiografia brasileira e a História do Brasil; História 
nacional, regional e local; História da América e suas identidades;  Lutas sociais e identidades 
sociais, culturais e nacionais; História do mundo Ocidental: legados culturais da antiguidade 
clássica, convívios e confrontos entre os povos e culturas na Europa Medieval; História africana e 
suas relações com a Europa e a América; Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. 
 

6.16) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE LETRAS 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Concepções da Linguagem: O que é linguagem; O que é Língua; O que é 
variação linguística. O papel da interação no desenvolvimento da linguagem; Funções da 
linguagem. Diretrizes metodológicas para o ensino de Português. Conhecimentos Linguísticos nos 
níveis fonético-fonológico e morfossintático e semântico; Flexão nominal e verbal. Função 
morfossintática das palavras no texto; O período: coordenação e subordinação; Colocação dos 
termos na frase e da frase no período. A Gramática da frase e do texto: Coesão: Elementos 
coesivos de referência; Elementos sequenciais. Coerência textual. Semântica: A Sinonímia, a 
polissemia e a paronímia. A conotação e a denotação. Figuras de linguagem: Planejamento de 
ensino e avaliação da aprendizagem. O desenvolvimento da leitura e da escrita pelo aluno; 
Gêneros textuais e práticas de linguagem no contexto escolar. Origen, influencia y expansión Del 
español. Interpretación de textos. Gramática: El alfabeto; el acento; la división silábica; el 
sustantivo (género y número); sinónimo y antónimo; El adjetivo (calificativos y determinativos); el 
pronombre (personales y determinantes); los numerales (ordinales y cardinales;  las 
preposiciones; las conjunciones; los adverbios; verbo  (tiempos y modos); tipos de frases 
(afirmativa, negativa, interpretativa y exclamativa); discurso directo e indirecto; concordancia 
nominal y verbal. 
 

6.17) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
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alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Os Parâmetros Curriculares Nacionais para as séries finais do Ensino 
Fundamental e seus conteúdos de Matemática; Temas transversais; Tratamento da informação. 
Conjuntos Numéricos. Funções reais. Polinômios e Equações. Geometria Plana e Espacial; 
Tendências Atuais em Educação Matemática – a utilização da História da Matemática no processo 
ensino-aprendizagem, Etnomatemática, Modelagem Matemática e Resolução de Problemas. 
Seleção, Organização e Avaliação da Aprendizagem de Conteúdos Matemáticos.  
 

6.18) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE QUÍMICA  

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Propriedades dos materiais; Estrutura atômica da matéria - constituição dos 
átomos; Periodicidade química; Ligações químicas e interações intermoleculares; Gases ideais, 
líquidos e cristais; Funções inorgânicas; Reações químicas e estequiometria; Soluções líquidas; 
Termoquímica; Cinética química; Equilíbrio químico; Ácidos e bases; Eletroquímica; Química 
Orgânica: Reconhecimento por grupos funcionais; Representação de moléculas orgânicas; 
Propriedades físicas; Isomeria estrutural e estereoisomeria; Reações orgânicas: evidências 
experimentais e equações das reações de: substituição: haletos com OH- e ROH; ácidos 
carboxílicos com ROH e RNH2; ésteres com OH -; adição de: Br2 e H2 / catalisador a alquenos e 
alquinos; eliminação de H2O para a produção de compostos insaturados; oxidação de álcoois e 
aldeídos; polimerização do etileno, propileno e do cloreto de vinila. Biomoléculas. Estrutura geral e 
funções biológicas dos hidratos de carbono, triglicerídeos, aminoácidos. Estrutura primária e 
funções biológicas das proteínas. Hidrólise de amido, sacarose, triglicerídeos e proteínas. 
 
 

6.19) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
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Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Educação Infantil: Concepções e práticas pedagógicas; Função política e 
social da Educação Infantil; Desenvolvimento infantil, segundo Piaget, Vygotsky e Wallon; 
Currículo como expressão de linguagens, práticas sociais e culturais infantis; O brincar como eixo 
dinamizador do currículo; Avaliação na Educação Infantil e documentação pedagógica; O papel do 
professor na Educação Infantil; Planejamento na Educação Infantil: espaços interativos de 
aprendizagem, organização em projetos de linguagens; Organização e financiamento dos 
sistemas de ensino; Processo de socialização, diversidade sociocultural, inclusão; Sexualidade 
infantil; A literatura na educação da criança de 0 a 5 anos; Afetividade nas relações professor-
criança, criança-criança. 
 

6.20) CARGO: MAG.NS PEDAGOGO 

 
Projeto pedagógico, planejamento e planos. Avaliação Escolar.  Interação escola-família-
comunidade. Importância dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa: ensino, estudo 
ativo, relações professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade. Direitos humanos. As 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96). Gestão do Processo de Ensino e 
Aprendizagem. A ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. O 
uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo de avaliação do desempenho 
escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da 
aprendizagem do aluno. O reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de 
aprendizagem para atendimento à diversidade de características, de necessidades e de ritmos dos 
alunos. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a 
serviço da aprendizagem.  Educação e Sociedade: a sociedade e as outras ciências; estado e 
sociedade; a relação homem, escola e sociedade; educação como redenção da sociedade. 
Função Social da Escola. O Conhecimento: concepções e tipos; as formas de apropriação da 
realidade; os métodos; o conhecimento da escola. O construtivismo e Sociointeracionismo. 
Psicologia e Educação: psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento - fases de 
desenvolvimentos; infância e adolescência; a hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia da 
aprendizagem; avaliação aluno x aprendizagem x professor; problemas de aprendizagem. 
Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. Relações interativas em sala de aula. 
Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Ética e Cidadania: natureza 
humana, cidadania e liberdade, dignidade e respeito à vida escolar como instrumento de formação 
do cidadão. Pluralidade Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: 
combate ao desmatamento, crimes ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na 
infância. Trabalho e Consumo: a exploração do trabalho Infanto-Juvenil. 
 

6.21) CARGO: NUTRICIONISTA 

 
Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolípticas. 
Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e 
especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, 
digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Necessidades Nutricionais: 
Avaliação nutricional em todos os ciclos da vida; Métodos de avaliação do consumo alimentar; 
Propedêutica Nutricional; probióticos e prebióticos; Nutrigenômica; Biodisponibilidade de macro e 
micronutrientes e desequilíbrios nutricionais; Alimentos funcionais; Alimentos para fins especiais; 
Fibras dietéticas, Recomendações de macro e micronutrientes, DRIs. Desnutrição na infância e na 
adolescência. Vigilância nutricional. Orientação nutricional adequada às necessidades das 
crianças  e do adolescente e seu reflexo na qualidade de vida. Processo de assistência 
ambulatorial e planejamento de cuidados nutricionais na infância e adolescência. Etapas da 
avaliação nutricional: Avaliação Clínica; Avaliação Antropométrica; Avaliação Dietética; Prescrição 
das recomendações dietéticas, hidratação, Suplementação nutricional e/ou Suplementação de 
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fibra,  Tipo de dieta com características nutricionais, volume e administração. Terapia Nutricional: 
qualidade, padronização do processos, protocolos técnicos, prevenção e controle. Atuação do 
Nutricionista em equipes multidisciplinares. Ética profissional. Portaria n.º 1428/93 - Ministério da 
Saúde. Resolução n.º 216/2004 - ANVISA.  Resolução n.º 275/2002 - ANVISA.  Resolução CD/ 
FNDE n.º 38/2009. Resolução CFN n.º 465/2010.  
 

6.22) CARGO: PSICÓLOGO 

 
A psicologia e seu objeto de estudo. A criança e as abordagens psicológicas: breve 
introdução.  Desenvolvimento e processo de aprendizagem na teoria  cognitivista de Jean Piaget. 
Desenvolvimento e processo de aprendizagem na teoria de Vygotsky. A psicologia do 
desenvolvimento e a educação. Reflexões sobre a Psicologia da Educação: Evolução histórica- 
breves considerações, ensino e aprendizagem, contribuições da psicologia para a prática docente, 
compreensão sobre o aluno. Educação Inclusiva. Fracasso Escolar: dificuldades no processo 
ensino-aprendizagem, hiperatividade, indisciplina, drogas, sexualidade e violência, intervenção em 
situação de fracasso escolar. 
 

6.23) CARGO: MAG.NS PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 

 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;  
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; 
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e 
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, 
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e 
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-
metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento 
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; 
técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de 
alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de ensino; 
Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e 
cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; 
Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da 
Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha 
Brasil e Prova Brasil). Organização da sociedade e formas de governo; Trabalho; Classe social; 
Conceito de homem e de mundo. Estudos etnológicos e de grupos antropológicos determinados: 
rurais, urbanos, religiosos e culturais. Cultura, natureza e humanização. A relação educação e 
sociedade. Relações de trabalho e de poder na sociedade capitalista. Identidade, indivíduo e 
sociedade. Processo histórico de construção das diferentes sociedades humanas. O homem como 
um ser histórico e um ser sociocultural. História e desenvolvimento da Sociologia. Sociologia 
clássica: positivismo sociológico; o pensamento marxista e pensamento weberiano. O 
desenvolvimento da Sociologia no século XX. A construção do pensamento sociológico no Brasil. 
Sociologia e sociedade brasileira. Estratificação e mobilidade social. Desigualdade social. 
Movimentos sociais. Mídia, opinião pública e política. Grupos sociais. Questão de gênero, de raça 
e de etnia. 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA DISCURSIVA 

 
Interpretação e propostas de atuação docente sobre temas e problemas atuais da educação 
básica: alfabetização de crianças, nível de leitura dos jovens, situações reais de sala de aula em 
leitura e matemática, dados educacionais do IDEB/INEP-MEC e da Prova Brasil/INEP-MEC, 
Resolução Nº 7- CNE/CEB, de 14 de dezembro de 2010.  
 


