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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

I - PORTUGUÊS  

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação 

gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de 

Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. 

Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 

Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções 

da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. 

Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 

Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  

 

 

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 

 

PROFESSOR II 

Tendências pedagógicas. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos 

norteadores. O planejamento educacional. 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 e escrita. Adaptação da criança na creche. 

Primeiros socorros. Atribuições 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. Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA: 

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 Étnico-

racial: 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). 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS  

Compreensão de texto;  Preposições; Pronomes; Comparação de adjetivos; Superlativos; Todos os 

tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa; Verbos modais e auxiliares; Verbos 

Regulares e Irregulares (Passado); Falsos cognatos; Phrasal Verbs; Conjunções; Plural; Discurso direto e 

indireto; Caso genitivo; Advérbios; Determinantes de quantidade; Sufixo e prefixo. Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

Sistemas Operacionais, Conceitos e programação; Gerenciamento de processadores, de memória e de 

entrada/saída; Sistemas de arquivos; Organização e arquitetura de computadores; Sistema operacional 

Windows; conceitos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet; Microsoft Office: Word Excel e 

Power Point, Redes de computadores; tecnologias relacionadas a Internet; Comunicação eletrônica;  

Sistemas de informação, Data warehouse e data mining; Segurança da informação, Procedimentos de 

segurança., Noções de vírus e pragas virtuais, Noções de firewall, Aplicativos para segurança (anti-vírus, 

anti-spyware, etc); BrOffice: writer, calc. e Impress. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 

PROFESSOR ARTES: 

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. Arte- 

linguagem: 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). 

 

 

 


