
 
ANEXO IV 

REFERÊNCIAS DE ESTUDO 
 

NIVEL SUPERIOR 
CARGO CONTEUDO DA PROVA- CONHECIMENTOS GERAIS 
 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
 
 
Professor P I 
Professor PII 
Professor 
Alfabetizador 
Técnico Educacional 
Secretário Escolar 
Analista Educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Procedimentos de Leitura 
Localizar uma informação apresentada pelo 
texto e identificar seu sentido global. 
Saber o sentido de uma palavra ou 
expressão, por meio da construção de 
inferências, além 
perceber a intenção de um autor e 
distinguir entre um fato e uma opinião. 
II – Compreensão do texto: implicações 
do suporte, do gênero e/ou do enunciador. 
Interpretar textos que associam linguagem 
verbal e não verbal ou simplesmente textos 
não verbais. 
Reconhecer diversos gêneros textuais, 
identificando a função desses textos na 
sociedade. 
III – Relação entre textos 
Reconhecer posições distintas entre duas 
ou mais opiniões relativas ao mesmo fato 
ou ao 
mesmo tema. 
Reconhecer diferentes formas de abordar 
uma informação ao comparar textos que 
tratam do 
mesmo tema. 
IV – Coerência e coesão no 
processamento do texto 
Reconhecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc. 
Estabelecer relações entre elementos e 
partes do texto considerando: 
causa/consequência, 
mecanismos de concordância verbal e 
nominal repetições ou substituições que 
contribuem para sua continuidade. 
Identificar a tese do texto e estabelecer 
suas relações com os argumentos de 
sustentação. 
Diferenciar as partes principais e 
secundárias em um texto. 
V – Relações entre recursos expressivos 
e efeitos de sentido. 
Identificar efeitos e ironia ou humor nos 
textos. 
Reconhecer efeito de sentido decorrente da 
escolha de palavras ou expressões, do uso 
de 
pontuação e outras notações, de recursos 
ortográficos e morfossintáticos. 
VI – Variação linguística 
Identificar marcas linguísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 
texto. 

I – Espaço e Forma 
Localizar objetos em representações do 
espaço. 
Identificar figuras geométricas e suas 
propriedades. 
Reconhecer transformações no plano. 
Aplicar relações e propriedades. 
II – Grandezas e Medidas. 
Utilizar sistemas de medidas. 
Medir grandezas. 
Estimar e comparar grandezas. 
III – Números, Operações e Álgebra 
Conhecer e utilizar números. 
Realizar e aplicar operações. 
Utilizar procedimentos algébricos. 
IV – Tratamento da Informação 
Ler, utilizar e interpretar informações 
apresentadas em tabelas e gráficos. 
Utilizar procedimentos de combinatória e 
probabilidade. 

 
 



 
NIVEL SUPERIOR 

CARGO CONTEUDOS DA PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Professor PI -  área 
rural 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Infantil; Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da Educação Especial 2008; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de ensino-aprendizagem: 
dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e projeto pedagógico numa 
perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; Constituição de competências e 
processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento como instrumento organizador 
da ação educativa e a organização do ensino.  
 
Conhecimentos da área:  Reflexões sobre novos olhares de alfabetização, letramento. 
As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula. A Metodologia nas áreas do 
conhecimento. A importância do jogo na educação. Análise e interpretação de textos. A 
leitura. A Literatura Infantil - 1ª ao 5ª ano.  O desenvolvimento infantil - 7 a 10 anos. 
Critérios para seleção dos conteúdos de ensino.  Planejamento de atividades de ensino. 
Critérios para análise e seleção de livros didáticos e outros recursos. Metodologia do 
Ensino e Conteúdos Básicos de: Estudos Sociais, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, Educação Artística, Educação Física/Recreação e Alfabetização. Tecnologias 
Audiovisuais e informática voltada à Educação. 

Professor PI -  área 
urbana 

Professor 
Alfabetizador 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino 
 
Conhecimentos da área: Alfabetização e letramento; Recursos Didáticos para 
Alfabetização; Currículo e Alfabetização; Planejamento e a organização do trabalho 
pedagógico; A Alfabetização e o lúdico; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). 
 

Professor de 
Geografia 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Concepção do objeto de conhecimento – Geografia; 
Tendências Pedagógicas e Metodologias do Ensino de Geografia; Leitura e 
representação espacial do Brasil e do mundo; Atividades econômicas brasileiras e 
relações internacionais; Relações entre sociedade e natureza e desenvolvimento 
sustentável; Singularidade geográfica das regiões brasileiras e identidade nacional; 
Dinâmica demográfica brasileira no contexto mundial; Divisão internacional do trabalho; 
modelos socioeconômicos; blocos internacionais de poder; Impactos ambientais e 
preservação da qualidade de vida; Mundialização da economia e novas territorialidades; 
Avaliação da aprendizagem em Geografia. 

Professor de 
Matemática 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 



Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Concepções e ensino da Matemática; Tendências 
Pedagógicas - Metodologias do Ensino de Matemática; Conhecimento matemático e 
sociedade: a etnomatemática; Discutindo: tratamento de informações, números e 
operações, grandezas e medidas, espaço e formas, funções e álgebra; Solução de 
problemas na matemática; Letramento e as habilidades matemáticas; O livro didático e 
outros recursos; Avaliação da aprendizagem em matemática. 

Professor de Língua 
Português 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Concepções de linguagem e o ensino de Língua Portuguesa; 
Tendências Pedagógicas e Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa; Variação 
linguística e ensino; Teoria e prática: letramento; O ensino e a aprendizagem da leitura e 
da escrita de textos; Texto, intertextualidade e rede de significação entre saberes; 
Critérios para construção e avaliação de competências em leitura e escrita de textos; 
Oralidade e escrita 
O ensino da gramática e da ortografia; Avaliação da aprendizagem em língua Portuguesa. 

Professor de 
Espanhol 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Concepções de linguagem e o ensino de Língua Espanhola; 
Tendências Pedagógicas - Metodologias do Ensino da Língua Espanhola; 
Interculturalidade: a questão da diversidade cultural no Ensino de Língua Espanhola; 
Leitura e produção de textos em Língua Espanhola; Sistemas da linguagem e funções; 
Fonologia, ortografia, morfossintaxe; Compreensão de textos de autores modernos e/ou 
contemporâneos, artigos e revistas; Avaliação da aprendizagem em Língua Espanhola. 

Professor de Inglês 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Concepções de linguagem e o ensino de Língua Inglesa; 
Tendências Pedagógicas - Metodologias do Ensino da Língua Inglesa; Interculturalidade: 
a questão da diversidade cultural no Ensino de Língua Inglesa; Leitura e produção de 



textos em Língua Inglesa; Sistemas da linguagem e funções; Fonologia, ortografia, 
morfossintaxe; Compreensão de textos de autores modernos e/ou contemporâneos, 
artigos e revistas. 
Avaliação da aprendizagem em Língua Inglesa. 

Professor de Artes 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimentos da área: Fundamentos teóricos e metodológicos do Ensino da Arte; 
História do Ensino da Arte no Brasil; Tendências Pedagógicas do Ensino da Arte na 
Educação Escolar; Multiculturalismo e interculturalismo no Ensino da Arte; Avaliação em 
Arte: teoria e prática; Arte/Educação contemporânea; Abordagem triangular no Ensino de 
Arte; A linguagem das artes visuais: signos, gêneros e modalidades; A linguagem do 
teatro: signos, gêneros e modalidades; A linguagem da música: signos, gêneros e 
modalidades 
Avaliação da aprendizagem em Artes. 

 Professor de Música 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimento da área: Concepções atuais sobre o ensino de música. Avaliação em 
música. Educação musical e as tecnologias da comunicação e da informação (TCI). 
Práticas musicais coletivas em sala de aula. A legislação educacional brasileira e o 
ensino de música. Aspectos históricos da educação musical. Abordagens psicológicas da 
educação musical. Manifestações musicais tradicionais e o ensino de música. 
Metodologias do ensino da música. Apreciação, composição e execução musical no 
ensino fundamental. 

Professor de Ensino 
Religioso 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimento da área: Ensino às religiões, conceitos de religião, características das 
principais religiões do mundo, filosofia da religião. Transformações e permanências: 
tempo do indivíduo e o tempo social; tempo cronológico e tempo histórico, características 
dos sistemas sociais e culturais, registro de tempo ao longo da história. Diferenças 
socioculturais que caracterizam os espaços sociais (escola, a localidade, a cidade, o país 
e o mundo), reconhecimento, valorização e respeito aos direitos humanos e à diversidade 
cultural como fundamentos da vida social. Legislação Brasileiro sobre Educação 
Religiosa. Educação inclusiva, Ética, Moral e Cidadania. 

Professor Intérprete 
de  Libras 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 



Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimento da área: Conhecimentos da Educação Especial:Legislação específica na 
área de surdez, lei nº 10 436/02 - oficialização das libras. Decreto nº 5 626/05 - 
regulamentação da libras. História geral da educação de surdos: política nacional da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aspectos clínicos da surdez: 
conceitos, classificação, desempenho e conseqüências. Língua brasileira de sinais: 
línguas naturais, conceitos, linguagens, fala e sinal. Gramática da libras: fonética, 
fonologia, morfologia, sintaxe ( pronomes pessoais, tipos de frases, verbos, etc.). 
Convenção da deficiência - 25 de agosto de 2006, artigo 24. Lei nº 7 853, de 24 de 
outubro de 1989. Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994): Dificuldades de 
aprendizagem: disgrafia; discalculia; dislexia. disfasia/asfasia. Diretrizes Nacionais para 
Educação Especial na Educação Básica (Resolução do CNE\CEB nº 02\2001). Política 
Nacional da Educação Especial 2008. Decreto 6.571, de 17 setembro de 2008. 
 

Professor de Braile 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política Nacional da 
Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo de 
ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino. 
 
Conhecimento da área: Conhecimentos da Educação Especial:Legislação específica 
sobre o uso do sistema Braille no Brasil: lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998; portarias 
ministeriais nº 319, de 26 de fevereiro de 1999; nº 872, de 01 de junho de 1999; nº 554, 
de 26 de abril de 2000. Sistema Braille: histórico e aplicação à língua portuguesa. O 
código Braille na grafia da língua portuguesa: valor dos sinais e norma de aplicação. 
Simbologia aplicada a matemática: prefixos alfabéticos e sinais unificadores; índices, 
números e operações aritméticas fundamentais, frações, potências e raízes. Escrita 
Braille aplicada ao contexto informático. Disposição do texto Braille: título e subtítulos, 
parágrafo, paginação, separadores de textos, destaque de textos. Convenção da 
deficiência – 25 de agosto de 2006, art. 24. Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989. 
Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 

Técnico Educacional 

Conhecimentos Pedagógicos Específicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira 9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Política 
Nacional da Educação Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana; Estatuto da Criança e do Adolescente; A escola e a sua função social; Processo 
de ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural; Gestão escolar e 
projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social; 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem; O planejamento 
como instrumento organizador da ação educativa e a organização do ensino; Gestão 
democrática;  Constituição Federal de 1988 – Título I, Título II, Título III, Título VIII - 
Capítulo III, Seção I. Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania;  
Educação Inclusiva; Analfabetismo e escolarização;. Ética na Administração Pública.  

Secretário Escolar - 
Urbano 

 Gestão democrática; Relação Escola-Comunidade; Educação inclusiva e o Direito a 
Aprendizagem; Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania; Direito da 
Criança e do Adolescente; Estrutura Geral do Sistema Educacional Brasileiro: Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9.394/96; Trabalho Escolar e Teorias 
Administrativas; Técnicas de arquivo; Contabilidade na Escola. 

Secretário Escolar - 
Rural 

Analista Educacional - 
Psicopedagogo 

História da Psicopedagogia: tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. 
Fundamentos da Psicanálise e cognição. Fundamentos da Epistemologia Genética e 



seus estágios de desenvolvimento. Autoria do pensamento, pensamento e linguagem. 
Diagnóstico Psicopedagógico. Práticas educativas e familiares. Identidade, subjetividade. 
A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em equipes 
interdisciplinares. O Jogo Psicopedagógico. Teorias de Aprendizagem. Distúrbios de 
Linguagem e Processo de Aprendizagem. Dificuldades em Matemática e Cálculos. 
Dificuldades em Linguagem Oral e Escrita. Intervenção psicopedagógica frente os 
distúrbios de aprendizagem. Mediação de conflitos no ambiente educacional. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Analista Educacional - 
Estatístico  

1. Funções da Estatística e definições: 1.1. Conceitos iniciais e objetivos da estatística; 
1.2. População e amostra; 1.3. Fases de um trabalho estatístico. 2. Estudo das variáveis: 
2.1. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, 2.2. Variáveis contínuas e variáveis 
discretas. 3. Estatística descritiva: organização dos dados (séries estatísticas e gráficos): 
3.1. Tabelas e gráficos; 3.3. Distribuição de freqüências. 4. A estatística como instrumento 
de pesquisa educacional. 4.1. Pesquisa de levantamento e experimental. 5. Medidas de 
posição (medidas de síntese estatística): 5.1. Média, moda e mediana; 5.2. Separatrizes: 
quartis, decis, percentis. 6. Medidas de dispersão: 6.1. Amplitude total;  6.2. Desvio, erro 
ou afastamento da média; 6.3. Variância e desvio padrão; 6.4. Erro padrão da média; 6.5. 
Coeficiente de variação. 7. Teoria da amostragem: 7.1. Amostras não-casuais; 7.2. 
Amostras casuais; 7.3. Erro amostral. 8. Noções de probabilidade: 8.1. Distribuição de 
probabilidade; 8.2. Curva da Normal; 8.3. Estatística inferencial. Estatuto da Criança e do 
adolescente. 

Analista Educacional - 
Logística  

Conceitos Logísticos; Gestão de Transportes e distribuição física; Compras e Gerência de 
Fornecimento; Gestão de Estoque, Armazenagem e Movimentação; Métodos 
Quantitativos aplicados à Logística; Gestão da Cadeia de Suprimento; Gestão da 
Produção e Operadores Logísticos; Tecnologia de Informação Aplicada à Logística; 
Planejamento Estratégico e Indicadores na Logística; Custos Logísticos; Legislação 
aplicada à logística de suprimentos Lei nº 8.666/93; Elaboração de editais para o setor 
público; Fundamentos da Gestão da Logística Pública e Teoria Geral da Licitação; 
Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e 
Serviços no Setor Público; Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Analista Educacional 
– Administração  

A organização e suas dimensões estruturais e dinâmicas. Evolução do pensamento 
administrativo. Os estudos de estratégia e seu impacto nas organizações 
contemporâneas. 2 Divisão do trabalho: especialização e enriquecimento de tarefas. 
Departamentalização: critérios de agrupamento de atividades. 3 Coordenação: 
necessidade, problemas, métodos. 4 Comunicação organizacional. Habilidades e 
elementos da comunicação. 5 Comportamento humano nas organizações. Teorias de 
motivação. Comprometimento e satisfação com o trabalho. Desempenho. 6 Liderança. 
Natureza da liderança. Estilos de liderança e situações de trabalho. 7 Decisão. A 
organização e o processo decisório. O processo racional de solução de problemas. 
Fatores que afetam a decisão. Tipos de decisões. 8 Mudança organizacional: forças 
internas e externas. Processo de mudança: o papel do agente e métodos de mudança. 9 
Organizações como comunidades de conhecimento. Gestão do conhecimento. Gestão de 
pessoas por competências. Orçamento e Políticas de RH; Procedimentos de 
Administração de Pessoal, Folha de Pagamento e Benefícios; Processos de Seleção de 
Pessoas; Processos de Treinamento e Capacitação de Pessoas; Processos de Gestão de 
Desempenho; Plano de Cargos e Carreiras; Plano de Ação de RH, Sistemas de 
Informações e Mensuração de Resultados; Qualidade no atendimento ao público. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Analista Educacional 
– Inspeção Escolar 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. 
 
Conhecimentos da área:  Constituição Federal de 1988 – Título I, Título II, Título III, 
Título VIII - Capítulo III, Seção I; Estatuto da Criança e do Adolescente; Direitos da 



mulher; Estatuto do Idoso; Educação inclusiva (afrodescendentes, pessoas portadoras de 
deficiência, indígenas); Analfabetismo e escolarização; Educação em Direitos Humanos, 
Diversidade e cidadania. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Matemática 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Números e suas operações: .Conjuntos numéricos: naturais, 
inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, propriedades, problemas. Números: 
multiplicidade, divisibilidade, fatoração, M C, MMC, representações, relações de ordem, 
reta numérica, intervalos. Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, divisão 
proporcional, juros. Geometria: Geometria plana: conceitos fundamentais, a reta e suas 
partes, ângulos, polígonos regulares e quaisquer, circunferência e círculo, relações 
métricas, teorema de Pitágoras, semelhança, teorema de Tales, relações trigonométricas, 
leis dos senos e cossenos. Geometria espacial: posições relativas de pontos, retas e 
planos no espaço tridimensional, figuras espaciais e suas grandezas, princípio de 
Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, pontos, retas, planos, circunferências, 
equações, intersecções, posições relativas. Grandezas e medidas: Comprimento, 
capacidade, massa, tempo, valor monetário, área, volume, armazenagem (Kb, Gb, etc.), 
grandezas compostas (KwH, Km/h, etc.). Álgebra: equações e inequações do 1° e 2° 
graus, sistemas de equações do 1° e 2° graus. Funções: ideia intuitiva, variáveis, 
incógnitas, representações gráficas, domínio, imagem, máximos, mínimos, injetora, 
sobrejetora, bijetora, inversa, composição, constante, linear, afim, quadrática, modular, 
exponencial, logarítmica, resolução de problemas. Trigonometria: funções 
trigonométricas, gráficos, seno, cosseno e tangente. Matemática Discreta: princípio da 
indução, sequências e séries numéricas, progressões aritméticas e geométricas, princípio 
multiplicativo, permutações, arranjos, combinações, triângulo de pascal, binômio de 
Newton. Matrizes e determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz 
inversa, cofator, cálculo de determinantes, teorema de Laplace, regra de Cramer e 
sistemas lineares. Polinômios: operações, raízes, decomposição, teorema fundamental 
da álgebra. Números complexos: origem, operações, módulo, conjugados, representação 
gráfica, forma polar, fórmula de Moivre. Tópicos de Matemática Financeira. Estatística: 
Médias aritméticas e ponderadas, tabelas e gráficos. Probabilidade: probabilidade de um 
evento, intersecção e união de eventos, probabilidade condicional. Tendências 
Contemporâneas. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Língua 
Portuguesa 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Análise Textual: O tema ou a idéia global ou tópico de 
parágrafos; Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou finalidade defendido 
pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-
literários; Função da linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; 
Relações de intertextualidade; Informações explícitas e implícitas veiculadas; Níveis de 
linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, 
comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; Relação de sentido entre palavras 



(sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos 
lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; 
Língua oral e língua escrita; Implicações sociohistóricas dos índices contextuais e 
situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis 
de registros, jargão, gíria). Análise Lingüística: Gramática normativa, descritiva e 
internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de palavras; Colocação 
pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; Ortografia, 
acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria 
Literária: Conceito de Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura 
Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo; 
Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências 
Contemporâneas. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Ciências 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Terra e Universo: Terra e Ambiente; Movimento da Terra, 
tempo ano, calendário de estações do ano; Ambiente: fisionomia, constituição, dinâmica e 
equilíbrio; A gravitação e suas conseqüências. Vida e Ambiente: Seres vivos: organização 
funcional e utilização como recurso natural. Os diferentes ambientes, seus elementos 
bióticos e abióticos e as interações existentes entre eles; Ecossistemas; Os seres vivos 
suas diferentes representações e participações nas cadeias ecológicas, bem como suas 
causas e conseqüências; Pirâmides ecológicas; Visão ambiental envolvendo os aspectos: 
econômicos, políticos, sociais e históricos, resgatando a relação de equilíbrio 
homem/natureza/sociedade. Matéria e energia, resgatando suas diferentes fontes, 
formas, aplicações e os recursos tecnológicos aplicados. Ser Humano e Saúde: 
Desenvolvimento e Saúde; Reprodução e sexualidade; Organismo humano; As funções 
vitais e suas interdependências com o meio para uma vida saudável; Anatomia, fisiologia 
e programa de saúde dos aparelhos: digestivo, circulatório, respiratório e excretor; Os 
movimentos e a sustentabilidade do organismo humano num processo saudável de 
execução; Reprodução humana e sexualidade numa abordagem biopsicossocial. 
Tecnologia e sociedade: Organização da sociedade humana e a tecnologia; A origem e o 
destino social dos recursos tecnológicos; Os recursos tecnológicos e as implicações 
éticas e ambientais na produção e utilização de tecnologia; Os recursos tecnológicos e o 
uso diferenciado nas diferentes camadas da população e as conseqüências para saúde 
pessoal e ambiental; Domínio da informática e as suas relações na atualidade social; As 
relações entre ciência tecnologia e sociedade, no presente e no passado, no BRASIL e 
no mundo em vários contextos culturais; Acesso e o uso da tecnologia no meio social e 
na realidade econômica;Transformação dos ciclos naturais. Tendências 
Contemporâneas. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Geografia 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: A utilização dos documentos cartográficos (mapas, gráficos e 
tabelas) no ensino de Geografia. A Geografia: conceituação, divisão e importância. As 
correntes da Geografia. Os métodos de análise empregados na análise geográfica. 



Principais elementos de um mapa. As curvas de nível na análise físico-geográfica. O 
espaço geográfico e a sua dinâmica ambiental e social. Paisagem rural. Os solos e as 
atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas. Os principais sistemas agrícolas 
do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de cidades. Problemas 
ambientais das grandes cidades. A infra-estrutura urbana. A fisionomia da superfície 
terrestre. A geocronologia. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos geológicos e 
geográficos. A gênese e a evolução do relevo terrestre. A compartimentação do relevo 
terrestre. Os corpos rochosos e os solos. A dinâmica atmosférica e os tipos climáticos. A 
dinâmica das superfícies líquidas. A população mundial. A distribuição e os movimentos 
da população na superfície terrestre. A população e as atividades econômicas. O ser 
humano e a utilização dos recursos naturais. A população e o meio ambiente. Os conflitos 
étnicos. As ações em defesa do meio ambiente. Os problemas ambientais e suas causas. 
As catástrofes ambientais naturais e de causas antrópicas. As áreas de economia 
subdesenvolvida. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A América Latina, a África 
e a Ásia. Nacionalismos, separatismos e os focos de tensão mundial. As áreas de 
economia desenvolvida. Os blocos econômicos e os interesses políticos. Os aspectos 
econômicos e políticos da União Européia. O crescimento industrial do Japão. A América 
Anglo-Saxônica. A Europa. A Divisão Internacional do Trabalho e da Produção. O Estado 
Nacional e a Globalização. O Capitalismo e a formação do espaço geográfico mundial. O 
espaço geográfico brasileiro. Os principais aspectos do quadro natural brasileiro. A 
questão ambiental no Brasil. A ocupação produtiva do espaço brasileiro. O crescimento e 
a dinâmica da população brasileira. A urbanização no Brasil. A agricultura brasileira. Os 
conflitos agrários. Aspectos sociais e econômicos da Reforma Agrária. Os desequilíbrios 
regionais no país. Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, segundo a 
classificação do IBGE. A Região Nordeste do Brasil. Os elementos mais expressivos do 
quadro natural nordestino. Os principais problemas sociais e econômicos da Região. Os 
contrastes entre o Nordeste úmido e o Nordeste semi-árido. Tendências 
Contemporâneas. 
 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em História 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: História: Disciplina científica e disciplina curricular; Fontes 
históricas multiplicidade. Sociedades Primitivas: Localização, atividades econômicas, 
estrutura social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades. As populações indígenas 
primitivas do Brasil. As populações indígenas primitivas do Nordeste e de Pernambuco: 
organização econômica e social, cotidiano dessas populações. Sociedades da 
Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura 
econômica, social e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano 
dessas sociedades. Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, 
estrutura econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano 
dessas sociedades. Formação e crise da economia escravista. O direito romano. O 
cristianismo. A Europa Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo: 
Feudalismo: economia, sociedade e organização política, consolidação. Crise do 
Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento urbano e comercial e as 
corporações de ofício. A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica. Expansão ultramarina e comercial, Mercantilismo. 
Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contra-reforma. Formação dos 
estados nacionais, características e os casos clássicos de absolutismo e de despotismo 
esclarecido. O Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O sistema 
colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América 
Colonial. O Brasil Colonial: A economia açucareira e mineira. A sociedade açucareira e 
mineira. Administração colonial e o escravismo colonial. A presença holandesa no 
Nordeste. As contradições do sistema colonial e as conjurações. O processo de 



Independência: A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de recolonização e a 
independência. O Império brasileiro: Primeiro Império: construção do Estado brasileiro 
pós-independência. Constituição de 1824. Confederação do Equador. Período Regencial. 
Segundo Império: economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do trabalho escravo 
para o trabalho livre. Abolicionismo. Movimento republicano e a Proclamação da 
República. O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; 
situação econômica; crises políticas. a revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1 945): 
características políticas e econômicas. e 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, 
culturais, econômicas e tecnológicas. A época contemporânea: consolidação e expansão 
do capitalismo: O imperialismo: características gerais; a nova corrida colonial; os conflitos 
e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A crise de 1929 e sua 
repercussão no Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a 
Guerra Fria e a nova ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da 
informação. Tendências Contemporâneas. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Educação Física  

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Educação Física como componente como componente 
curricular na Educação Básica: função social; objetivos; características; conteúdos. 
Educação Física e suas abordagens metodologias: intenção; fundamentos; objetos de 
estudo e função na Educação Física Escolar; Abordagem da Aptidão física\ promoção da 
saúde; Abordagem Crítico Superadora; Abordagem Construtivista; Abordagem 
Desenvolvimentista; Abordagem Sociológica. Planejamento e avaliação em Educação 
Física Escolar. Esporte Escolar: o processo de ensino-aprendizagem-treinamento; a 
técnica; a tática; a regra; a competição. Desporto Escolar. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Artes 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: A especificidade do conhecimento artístico e estético; A 
produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; 
identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social, política, histórica, 
filosófica e cultural da produção artístico- estética da humanidade. ARTE - LINGUAGEM: 
O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não 
verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; 
construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação 
significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e 
análise; elementos e recursos das linguagens artísticas; ARTE E EDUCAÇÃO: O papel 
da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a 
aprendizagem em arte; fundamentação teórico-metodológica; o fazer artístico, a 
apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na 
sala de aula. Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990). Tendências Contemporâneas. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Libras 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 



Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Conhecimentos da Educação Especial:Legislação específica 
na área de surdez, lei nº 10 436/02 - oficialização das libras. Decreto nº 5 626/05 - 
regulamentação da libras. História geral da educação de surdos: política nacional da 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aspectos clínicos da surdez: 
conceitos, classificação, desempenho e conseqüências. Língua brasileira de sinais: 
línguas naturais, conceitos, linguagens, fala e sinal. Gramática da libras: fonética, 
fonologia, morfologia, sintaxe ( pronomes pessoais, tipos de frases, verbos, etc.). Lei de 
diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394\96. Convenção da deficiência - 25 de 
agosto de 2006, artigo 24. Lei nº 7 853, de 24 de outubro de 1989. Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994): Dificuldades de aprendizagem: disgrafia; discalculia; 
dislexia. disfasia/asfasia. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação 
Básica (Resolução do CNE\CEB nº 02\2001). Política Nacional da Educação Especial 
2008. Decreto 6.571, de 17 setembro de 2008. 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Braile 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Conhecimentos da Educação Especial:Legislação específica 
sobre o uso do sistema Braille no Brasil: lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998; portarias 
ministeriais nº 319, de 26 de fevereiro de 1999; nº 872, de 01 de junho de 1999; nº 554, 
de 26 de abril de 2000. Sistema Braille: histórico e aplicação à língua portuguesa. O 
código Braille na grafia da língua portuguesa: valor dos sinais e norma de aplicação. 
Simbologia aplicada a matemática: prefixos alfabéticos e sinais unificadores; índices, 
números e operações aritméticas fundamentais, frações, potências e raízes. Escrita 
Braille aplicada ao contexto informático. Disposição do texto Braille: título e subtítulos, 
parágrafo, paginação, separadores de textos, destaque de textos. 
 

Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Língua 
Estrangeira 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 
 
Conhecimentos da área: Concepções sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. 
Tendências Pedagógicas: métodos e abordagens de ensino. Interculturalidade e 
Interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção de Textos 
em Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Competências para 
ensinar/aprender. Reflexões e ações do professor de Língua Inglesa. Tendências 
Contemporâneas. 



Analista Educacional 
– Técnico de Ensino 
em Educação 
Ambiental 

Conhecimentos Pedagógicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;  Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;  Consulta referente às 
orientações para o atendimento da Educação do Campo; Política Nacional da Educação 
Especial 2008; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Ambiental; Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político-pedagógico 
da escola; Gestão escolar e projeto pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia 
e qualidade social. Estatuto da Criança e do adolescente. 

Conhecimentos da área: Resolução n°1 de 30 de maio de 2012. Estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Resolução n°2 
de de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental; Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n° 9.394 de 
20 dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Ministério 
da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); Conceitos de Educação 
Ambiental. Princípios Básicos da Educação Ambiental. 

 
 

NIVEL MÉDIO 
CARGO CONTEUDO DA PROVA OBJETIVA – SOMENTE CONHECIMENTOS GERAIS 
 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
 
 
Assistente de 
Educação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Procedimentos de Leitura 
Localizar uma informação apresentada 
pelo texto e identificar seu sentido 
global. 
Saber o sentido de uma palavra ou 
expressão, por meio da construção de 
inferências, além 
perceber a intenção de um autor e 
distinguir entre um fato e uma opinião. 
II – Compreensão do texto 
 Interpretar textos que associam 
linguagem verbal e não verbal ou 
simplesmente textos não verbais. 
III – Relação entre textos 
Reconhecer posições distintas entre 
duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao 
mesmo tema. 
IV – Coerência e coesão no 
processamento do texto 
Reconhecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, 
etc. 
Estabelecer relações entre elementos 
e partes do texto considerando: 
causa/consequência, 
mecanismos de concordância verbal e 
nominal repetições ou substituições 
que contribuem para sua continuidade. 
 
 

I – Espaço e Forma 
Localizar objetos em representações 
do espaço. 
Identificar figuras geométricas e suas 
propriedades. 
Reconhecer transformações no plano. 
Aplicar relações e propriedades. 
II – Grandezas e Medidas 
Utilizar sistemas de medidas. 
Medir grandezas. 
Estimar e comparar grandezas. 
III – Números, Operações e Álgebra 
Conhecer e utilizar números. 
Realizar e aplicar operações. 
Utilizar procedimentos algébricos. 
 

 
 
 



NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CARGO CONTEUDO DA PROVA OBJETIVA – SOMENTE CONHECIMENTOS GERAIS 
 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
 
 
 
Auxiliar de Serviços 
da Educação Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Procedimentos de Leitura 
Localizar uma informação apresentada 
pelo texto e identificar seu sentido 
global. 
Saber o sentido de uma palavra ou 
expressão, por meio da construção de 
inferências. 
II – Compreensão do texto 
Interpretar textos que associam 
linguagem verbal e não verbal ou 
simplesmente textos não verbais. 
III – Relação entre textos 
Reconhecer posições distintas entre 
duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou 
mesmo tema. 
 

I – Espaço e Forma 
Localizar objetos em representações 
do espaço. 
Identificar figuras geométricas e suas 
propriedades. 
Reconhecer transformações no plano. 
Aplicar relações e propriedades. 
II – Números, Operações e Álgebra 
Conhecer e utilizar números. 
 

 
 


