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NIVEL FUNDAMENTAL  
 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS 
 
1. Princípios da Administração Pública. 2. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. 3. Ética profissional. 4. Saúde 
e segurança no Trabalho. 5. Matemática: Números e operações; Grandezas e Medidas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. 6. Português: Compreensão e interpretação de textos; Verbos; 
Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. 
Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 
 

CONHECIMENTOS TECNICO – PROFISSIONAIS (ESPECÍFICOS) 
 
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 
Origem da Capoeira; Fundamentos; Aspectos Culturais e Folclóricos; Músicas; Rituais; Instrumentos 
utilizados; Jogo e Roda,  Principais Mestres; Capoeira e Educação; Métodos de Treinamento. Princípios e 
técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE CERAMICA 
História da Arte da antiguidade a contemporaneidade; O ensino da Arte no Brasil; Arte e educação; 
Proporção; Luz e sombra; Perspectiva; Estética; Fundamentos do estudo da forma, cor e composição; 
Leitura visual; Arte e cidadania; Arte e sustentabilidade; Materiais alternativos e proposições de construções 
artísticas. Princípios e técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE COSTURA CRIATIVA 
História da Arte da antiguidade a contemporaneidade; O ensino da Arte no Brasil; Arte e educação; 
Proporção; Arte e cidadania; Arte e sustentabilidade; Materiais alternativos e proposições de construções 
artísticas. A máquina de costura e seus acessórios. Tipos de tecidos.  Princípios e técnicas de Educação 
Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE DANÇA 
Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e postura. Qualidades e componentes do movimento em 
dança. A evolução técnica e artística da dança: as concepções, as técnicas e seus expoentes (história da 
dança ocidental). Concepções básicas do ballet clássico. A dança moderna e contemporânea: técnicas e 
movimento. Abordagem metodológica do ballet clássico (fundamentos técnicos e práticos). Abordagem 
metodológica da dança moderna e contemporânea (fundamentos técnicos e práticos). As manifestações da 
dança folclórica no Brasil. A produção e fruição das companhias brasileiras de dança (história da dança 
brasileira). Características do Processo de Composição Coreográfica. Princípios e técnicas de Educação 
Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE FANFARRA 
Teoria e percepção rítmica e melódica; Propriedades do som;  Fórmulas de compasso; contratempo;  
Quiálteras; Nome e tessitura das notas; Escalas maiores e suas relativas menores;  Intervalos simples;  
Armaduras de claves; Andamentos;  Noções sobre forma musical; Conhecimentos gerais sobre os 
instrumentos;  Ensino coletivo;  Noções de regência; Compreensão dos períodos da história da música 
ocidental e da música popular brasileira.Elementos da linguagem musical; Conhecimento dos instrumentos 
de sopro e suas técnicas; Afinação dos instrumentos; transposição. Princípios e técnicas de Educação 
Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE PERCUSSÃO 
Teoria e percepção musical; ensino coletivo; teoria musical e percepção rítmica; definição de música; 
elementos da música; definição de som; propriedades do som; fórmulas de compasso; sincopa; 
contratempo; quiálteras; nome e tessitura das notas; escalas maiores e suas relativas menores; ciclos das 
quintas; intervalos maiores/menores/diminutos/aumentados/justo; conhecimentos gerais sobre os 
instrumentos. Princípios e técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
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INSTRUTOR DE TEATRO 
História geral do teatro; Linguagens e formas de expressão teatral; Comunicação e expressão; Função do 
Teatro na sociedade; Teatro e escola; Improvisação; Técnicas e processos de jogos dramáticos; O corpo 
como ferramenta de comunicação; Preparação vocal; Construção da personagem; Cenografia; Sonoplastia. 
Princípios e técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE TECLADO 
História da Música: compreensão dos períodos/estilos da história da música e das principais características. 
Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das formas musicais; a 
função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e práticas do ensino da Música: 
noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos musicais e suas metodologias. Princípios e técnicas 
de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE TEORIA MUSICAL 
Teoria e percepção musical; ensino coletivo; teoria musical e percepção rítmica; definição de música; 
elementos da música; definição de som; propriedades do som; fórmulas de compasso; sincopa; 
contratempo; quiálteras; nome e tessitura das notas; escalas maiores e suas relativas menores; ciclos das 
quintas; intervalos maiores/menores/diminutos/aumentados/justo; conhecimentos gerais sobre os 
instrumentos. Princípios e técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
INSTRUTOR DE VIOLAO 
História da Música: compreensão dos períodos/estilos da história da música e das principais características. 
Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das formas musicais; a 
função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e práticas do ensino da Música: 
noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos musicais e suas metodologias. Estrutura física do 
instrumento, postura, afinação, troca de cordas, estrutura dos acordes, acordes maiores / menores / 
dissonantes / consonantes, cifras, escalas, arpejos, intervalos simples e compostos, técnica de mão direita 
e esquerda, repertório diversificado. Escalas rítmicas, leitura de partituras. Princípios e técnicas de 
Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 
PROFESSOR DE BANDA E CORAL – História da Música: compreensão dos períodos/estilos da história da 
música e das principais características. Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da 
linguagem e das formas musicais; a função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e 
práticas do ensino da Música: noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos musicais e suas 
metodologias. Regência como liderança.Regência no contexto histórico. Aspectos estilísticos aplicados à 
prática da regência. Técnica básica de marcação. Técnica vocal aplicada ao coro. Escolha e estudo de 
repertório. Planejamento de ensaio. Peculiaridades da regência vocal e instrumental. Famílias e conjuntos 
instrumentais e vocais. Noções de instrumentação. Regência e educação musical. Trato vocal: Laringe, 
Pregas Vocais e Seu Funcionamento, Região Glótica e Supra Glótica: Fisiologia da Voz, Anatomofisiologia, 
Ressonadores Vocais. Propriedades do som: Timbre, Altura, Intensidade, Duração. Gesto vocal: 
Respiração, Noção de apoio, Relaxamento glótico e supra glótico, articulação, mix vocal, homogeneidade, 
afinação, equilíbrio sonoro, registros e passagens, classificação vocal. Técnica vocal: Exercícios 
Respiratórios, Exercícios de Vocalização e de Articulação. Efeitos e ornamentos: Legato, staccato, 
portamento, apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio, vibratos e coloraturas. Repertório: Escolha de 
repertório, formação do repertório de acordo com a classificação vocal. Princípios e técnicas de Educação 
Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 


