ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS:

I - PORTUGUÊS
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo,
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de
concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. Literatura. Obs. Não
serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com a resolução
de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias (a antiga
e a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012.

II - MATEMÁTICA
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;
Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma,
subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e
Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica;
Probabilidade.

III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FONOAUDIÓLOGO
Conhecimento em anatomia e fisiologia, pertencentes à prática fonoaudiológica. Patologia dos Órgãos da
Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central e suas implicações na comunicação:
encefalopatias não progressivas, encefalopatia crônica Infantil, Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia e
Taquilalia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento
Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional:
conceitos básicos, aspectos psicossociais e sintomatologia relacionados a fonoaudiologia.
Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Verbal: desenvolvimento, pensamentos das
principais teorias psicolinguísticas - Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e
Sociointeracionista (Vygotsky), etapas da aquisição da linguagem (fonética, fonologia; morfossintaxe,
Semântica, Pragmática. Linguagem escrita: desenvolvimento, contribuições das principais teorias
psicolinguísticas - Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e
Sociointeracionista (Vygotsky), etapas de aquisição da linguagem escrita. Fonoaudiologia Institucional:
objetivos, conceitos e papéis. Fonoaudiologia Ocupacional: objetivos, portarias e dignósticos. Atendimento
em equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Teorias, técnicas, avaliação, diagnóstico, tratamento e
condutas relacionados à fonoaudiologia clínica.
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PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL:
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica em escolas de Educação
Profissional. Pressupostos teóricos e legais da Educação Profissional. Orientação vocacional e
profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da
Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O planejamento, a execução, o acompanhamento e a
comunicação de pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica
da educação: importância, níveis e componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento,
organização dos conteúdos, avaliação e a integração curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A
prática da avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo
ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão escolar da
Educação Profissional. A dimensão técnica-política da prática docente. Concepções de Educação e
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente.
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção
do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação.
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva.
Gestão participativa na escola. Didática. Atribuições do Cargo. História da Educação. Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil vol. 1, 2 e 3. Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (site:
http://portal.mec.gov.br). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB).

PROFESSOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS:
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas séries iniciais.
Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação vocacional e profissional. O
trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção,
princípios e eixos norteadores. O planejamento, a execução, o acompanhamento e a comunicação de
pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação:
importância, níveis e componentes. O papel do pedagogo no âmbito escolar. Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, organização dos
conteúdos, avaliação e a integração curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A
prática da avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do processo
ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A gestão escolar da
Educação Profissional. A dimensão técnica-política da prática docente. Concepções de Educação e
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente.
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção
do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE
ensino aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação.
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva.
Gestão participativa na escola. Didática. Atribuições do Cargo. História da Educação. Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de Séries
Iniciais. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA
Tendências pedagógicas. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos
norteadores. O planejamento educacional. LDB - Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e
a integração curricular. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. A
interdisciplinaridade. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social
do educador. Ética no trabalho docente. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando
e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Avaliação. Educação inclusiva.
Gestão escolar democrática e participativa. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura
afrobrasileira e africana. Fases do desenvolvimento infantil. Conceito de alfabetização, leitura, escrita,
inclusão e integração. Lei de Salamanca. Adaptação da criança na creche. Primeiros socorros. Atribuição
do Cargo. LEGISLAÇÃO: Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil v. 1, 2 e 3. PCN –
Parâmetros Curriculares Nacionais - apresentação dos temas transversais e ética. Atualidades na área da
Educação. Constituição Federal, art. 205 a 217. PNE - Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172, de 09
de janeiro de 2001). Decretos e Portarias(http://portal.mec.gov.br):Decretos: Nº 186/08; Decreto nº
6.949; Decreto Nº 6.214/07; Decreto Nº 6.571/08; Decreto nº 5.626/05; Decreto nº 5.296/04; Decreto
nº 3.956/01; Portarias: Nº 976/06; Portaria nº 3.284/03. Convenção ONU Sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência 2007. Carta para o Terceiro Milênio. Declaração de Salamanca.
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Declaração Internacional de Montreal sobre
Inclusão. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

PROFESSOR DE ARTE IV:
A especialidade do conhecimento artístico e estético. A produção artística da humanidade em diversas
épocas, diferentes povos, países, cultura. Identidade e diversidade cultural. A contextualização conceitual,
social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da Humanidade. Artelinguagem: O homem – ser simbólico. Arte: Sistema semiótico da representação. Os signos não verbais.
As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança. Construção/produção de significados
nas linguagens artísticas. Leitura 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. A Arte no Brasil e no mundo.
Obras e autores/pintores. PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes).
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA IV:
Histórico e conceitos da Educação Física; Função Social da disciplina de Educação Física.
Psicomotricidade. Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psicomotor. Atividades
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. Condicionamento físico,
metodologia, organização e pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos
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esportes: atletismo, tênis de mesa, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol, futsal e
voleibol. Esporte e Inclusão de alunos portadores de deficiência na Educação Física Escolar. Esporte
Escolar e Educação em valores éticos. Treinamento Esportivo na Escola. Conceitos: anatomia, biometria,
biomecânica. Fisiologia do esforço. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação
Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. Educação Física
Escolar. Treinamento desportivo geral. Conceitos básicos de musculação. Teoria e prática da flexibilidade.
Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação física. Fisiologia do exercício. Ginástica
na Educação Infantil. Recreação. Educação Inclusiva. Noções de Primeiros socorros. Educação Étnicoracial: ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Noções de desenvolvimento infantil. Ética e
sustentabilidade. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988 - Art. 205 a 217. PCN – Parâmetros
Curriculares Nacionais. Código de Ética. Legislação e Organização Desportiva (Leis, Decretos,
Resoluções, Portarias e Pareceres). Atualidades Esportivas. Atribuições do Cargo. Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

AUXILIAR DE ENSINO
Desenvolvimento da criança; Importância da arte e brincadeiras na Educação Infantil; Higiene e limpeza de
crianças em creches; Prevenção de acidentes; O papel do profissional da educação; Princípios que
fundamentam a prática na educação infantil: educar e cuidar; dimensões humanas; A criança como sujeito
de direitos; relação creche-família; As instituições de educação infantil como espaço de conhecimento e
produção das culturas infantis; A brincadeira, as interações e as diferentes linguagens como eixos
norteadores do trabalho educativo-pedagógico; Desenvolvimento Infantil. ; Princípios fundamentais para o
bom atendimento; Relações humanas no trabalho. Atribuições do Cargo. Fases de desenvolvimento da
criança. Tendências Pedagógicas. LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de junho de 1990). LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. PCN –
Parâmetros Curriculares Nacionais - apresentação dos temas transversais e ética.

ASSISTENTE SOCIAL:
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. História do Serviço Social.
Serviço Social e formação profissional. Metodologia do Serviço Social. Serviço Social e Ética. A prática
institucional do Serviço Social/Análise Institucional. A dimensão política da prática profissional. Questões
sociais decorrentes da realidade família, criança, adolescente, idoso, deficiente, educação, saúde e
previdência do trabalho. Pesquisa em Serviço Social. Atuação do Serviço Social na administração de
políticas sociais. Planejamento. Serviço Social e interdisciplinaridade. Estatuto da Criança e do
adolescente - Lei 8.069/90. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Lei nº. 8.842/94 que fixa
a Política Nacional do Idoso. Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e
sua aplicação como política social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da
questão social; O trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço Social e questão social; Instrumentos e
técnicas na prática do Serviço Social; A pesquisa social e sua aplicação; Regulamentação da profissão e
Código de Ética; Legislação da Política de Saúde; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do
Idoso; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Constituição Federal/88 – artigos 6º ao 11; Lei Federal
8.080 de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei
Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
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Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros e
dá outras providências. Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências. Lei Federal 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a
profissão de Assistente Social e dá outras providências. Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Norma Operacional do
Sistema Único da Assistência Social (NOB/SUAS 2012).

