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ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 I - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
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: 
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  
 
- Lei n.° 001/1990  - Estatuto dos Servidores Públicos de Viseu/PA.   
 
 II - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
 
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 
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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 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. 
- Lei n.° 001/1990  - Estatuto dos Servidores Públicos de Viseu/PA.   
 
6. Conhecimentos específicos 
 
 
Cargo 03 Agente de Saúde - Agente de Combate às 

Endemias 
 
Noções de Biossegurança. Ética e cidadania. Processo Saúde-Doença. Endemia e epidemia 
(conceitos, classificação, condutas). Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua ação no 
controle de doenças. Doenças transmitidas por vetores. Noções de Saneamento básico. 
Consciência local e global relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação 
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entre meio ambiente e a realidade cotidiana. Aspectos epidemiológicos do município de Belém: 
casos e notificações. Noções de reconhecimento geográfico: tipos de marcações e elaboração 
de mapas e croquis. Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos controle. Dengue: teoria do 
trabalho de campo no combate ao mosquito. Doença de chagas: aspectos clínicos, profilaxia, 
aspectos técnicos do trabalho de combate do barbeiro Leishmaniose: aspectos clínicos. 
Leishmaniose: visceral e tegumentar, aspectos técnicos de combate ao vetor e coleta de 
material. Doenças endêmicas: aspectos clínicos, região endêmicas.  Malária: aspectos clínicos 
epidemiológicos, diagnóstico e medidas de controle. 
 
Cargo 04 Agente de Saúde - Agente Comunitário de Saúde 
 
SUS – Princípios e diretrizes. Biossegurança. Saúde como dever do estado. Saúde como 
direito social. Competências e atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Regulamento da 
atividade do Agente Comunitário de Saúde. O Agente Comunitário de Saúde como agente de 
mudanças. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: 
Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, 
Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, 
Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene 
dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, 
Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. Noções sobre Saúde Bucal. Planejamento familiar. 
Noções sobre Reprodução Humana. Cuidados básicos ao recém nascido. Noções sobre 
desenvolvimento Humano: Nutrição e Aleitamento Materno. Crescimento e Desenvolvimento, 
Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e 
Adolescência. Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes. Coleta do Lixo, Tratamento 
adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e 
Desmatamento. Educação em saúde.  
 
 
Cargo 05 Auxiliar Administrativo 
 
A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e 
inovação. Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo 
administrativo. Noções de recursos humanos: Elementos da comunicação e comunicação no 
ambiente de trabalho; Trabalho em Equipe; Relações humanas e conflito. Noções de 
administração de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição, classificação, 
catalogação, controle e inventário de estoque. Redação Oficial. Atividades de protocolo, 
recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. 
Documentação: tipos de correspondências e documentos. Atendimento ao público. Ética na 
prestação de serviços. 
 
 
III – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 
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.  
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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. Pressupostos psicopedagógicos das TIC na educação – 
instrucionismo e construcionismo; A utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, 
softwares de apresentação e jogos no processo educativo; Internet e intranet; Navegadores e 
Correio Eletrônico; As contribuições da internet na atividade de pesquisa – recursos e sites de 
busca; A internet como espaço de autoria; Redes sociais e escola; Segurança na rede: vírus e 
sites inadequados para crianças e adolescentes. 
 
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.  
- Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
alterações.  
- Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999 - Política Nacional de Educação Ambiental e alterações.   
- Resolução n.º 3/2005, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação - 
Normas Nacionais para ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e alterações.  
- Lei n.° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e alterações.  
- Lei n.° 001/1990  - Estatuto dos Servidores Públicos de Viseu/PA.   
 
 
5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Cargo 06 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

1o. ao 5o. ano.  
 
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 
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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). 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. 
 
Cargo 07 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

de Educação Artística  
 
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 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).  
 
 
Cargo 08 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

de Ciências Naturais  
 
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 
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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. 
 
 
Cargo 09 Técnico Municipal de Nível Superior I - 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. 
 
 
Cargo 10 Técnico Municipal de Nível Superior I - 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, 
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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. 
 
Cargo 11 Técnico Municipal de Nível Superior I - 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 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. 
 
 
Cargo 12 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

de Letras - Língua Inglesa 
 
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; 
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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). Ensino de Inglês: 
Tempos e modos verbais; Verbos modais; Substantivos, adjetivos, artigos e advérbios; Grau 
comparativo e superlativo; Formação de palavras, prefixos e sufixos; Estratégias de leitura; 
Inferência de significado; Referência pronominal; Compreensão geral do texto; 
Reconhecimento de informações específicas; Capacidade de análise e síntese; Tipos de texto; 
Marcadores do discurso; Coerência e elementos de coesão; Principais expressões idiomáticas; 
Noções de métodos de abordagens para o ensino de inglês com língua estrangeira (EFL). 
 
Cargo 13 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

de Letras - Língua Portuguesa  
 
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. 
 
Cargo 14 Técnico Municipal de Nível Superior I - 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 
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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). 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. 
 
 
Cargo 15 Técnico Municipal de Nível Superior I - Professor 

de Religião 
 
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). 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.  
 
 


