ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA ESCRITA
PARA OS CARGOS DE SERVENTE E MOTORISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de textos. Confronto de frases corretas e incorretas. Emprego de maiúsculas.
Separação silábica. Grafia correta de palavras. Acentuação.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Problemas envolvendo as quatro operações.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Porto Belo. Aspectos econômicos,
políticos e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Agronômica. Atualidades do
Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e
municipal. Lei Orgânica do Município

CONECIMENTO ESPECÍFICO – MOTORISTA
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização.
Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo.
Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle
quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Lei
Orgânica do Município.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - SERVENTE
Serviços auxiliares de limpeza. Requisição de materiais necessários aos seus serviços.
Normas de segurança no trabalho. Princípios fundamentais para o bom atendimento.
Cuidados com a saúde. Qualidade de vida. Relacionamento humano. Conservação do
mobiliário e material de trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal.
Equipamentos de segurança. Noções de limpeza e higiene. Produtos e maneiras
apropriadas para limpeza de: cozinhas, pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos.
Alimentação e nutrição de escolares. Pirâmide de alimentos. Preparação, higienização e
conservação de Alimentos. Meio ambiente. Destinação do lixo, reciclagem.

PARA O CARGO DE MONITOR(A)
LÍNGUA PORTUGUESA
Tipologia textual. Compreensão de textos. Pontuação. Ortografia. Período Simples e
Composto. Grafia correta de palavras. Acentuação. Concordância Verbal e Nominal.
Regência. Colocação pronominal. Interpretação. Semântica.
MATEMÁTICA
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com
números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão; - Espaço e forma, grandezas e
medidas, -Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, sistema de numeração
decimal e romana. -Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, o
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números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos,
medidas de tempo, polígonos, frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade,
porcentagem, medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa.
Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica, equações de primeiro e segundo
grau, noções de estatística.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Meio ambiente e cidadania. Panorama da economia nacional.
Posição geográfica e limites do Brasil, Santa Catarina e Porto Belo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MONITOR(A)
As concepções de infância, de família e de sociedade. O Planejamento Pedagógico. Cuidar,
brincar e educar. A elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço,
objeto e casualidade. O jogo na construção do conhecimento pela criança. Rotinas da
creche. O raciocínio infantil: o pensamento racional e pensamento criador. Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Referencial Curricular para a Educação Infantil.

PARA OS CARGOS DE PROFESSOR(A) DE ED. INFANTIL,
PROFESSOR(A) DE SÉRIES INICIAIS, PROFESSOR(A) DE ENSINO FUND.
INCLUSÃO, PROFESSOR(A) DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR(A)
LÍNGUA INGLESA E PROFESSOR(A) ARTE.
LÍNGUA PORTUGUESA
Processo de aquisição da leitura e da escrita. A constituição do leitor/autor. Formação do
usuário da língua. Linguagem verbal (oral e escrita) e não-verbal (gestual, musical, plástica,
cênica). Funções sociais da linguagem. Variação lingüística: variantes regionais,
socioculturais e situacionais. Tipologia textual: textos pessoais (cartas, bilhetes),
jornalísticos, literários (crônica, conto, romance, poesia). Estrutura e organização textual:
coerência e coesão. Compreensão, interpretação e produção de texto. Fatos gramaticais: a
palavra (classe, estrutura e processo de formação); a frase e sua estrutura; o período e sua
estrutura (coordenação e subordinação); acentuação; pontuação. Elementos e relações de
estrutura gramatical: fonologia, morfossintaxe, semântica. Figuras de linguagem.
MATEMÁTICA
Raciocínio Lógico. Conjunto dos números reais. Variação de grandezas. Função polinominal
do 1º grau. Função polinominal do 2º grau. Paralelismo. Perpendicularismo. Projeções.
Distâncias. Ângulos. Triângulos. Polígonos. Circunferência. Construções geométricas
elementares.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADE
Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Meio ambiente e cidadania. Panorama da economia nacional e
local. Posição geográfica e limites do Brasil, Santa Catarina e Porto Belo. História e
Geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Porto Belo. Aspectos econômicos, políticos e
sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Porto Belo. Atualidades do Brasil e do
mundo. Turismo e lazer de Porto Belo. Economia mundial, nacional, estadual e municipal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR(A) DE ED. INFANTIL
Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Currículo. Metodologia de Ensino.
Jogos Infantis, brincadeiras e recreação. O lúdico e a aprendizagem. Planejamento, seleção
e organização de conteúdos. Projetos de Trabalho. Avaliação. A Instituição da Educação
Infantil e do espaço na escola de Educação Infantil. Formação na infância e socialização. O
papel do lúdico no desenvolvimento infantil. Diferentes linguagens e objetos de
conhecimento na infância. Matemática na Educação Infantil. Legislação. Educação inclusiva.
Evolução das concepções sobre a Educação Infantil. Lei nº 9394/96 e a Educação Infantil.
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR(A) LÍNGUA INGLESA
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos
e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB;Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 -Educação
das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente); -Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S.
DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria
Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, -Psicologia da Aprendizagem
e do Desenvolvimento; -Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público;
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais
sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a
dia. Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e
escritos e ensino; Oralidade, escrita e ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e
produção textual; Metodologias e abordagens do ensino da Língua Inglesa no Brasil;

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROFESSOR(A) LÍNGUA PORTUGUESA
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos
e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB;Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 -Educação
das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente); -Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S.
DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria
Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, -Psicologia da Aprendizagem
e do Desenvolvimento; -Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público;
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais
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sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a
dia. Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e
escritos e ensino; Oralidade, escrita e ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e
produção textual; Articulação entre ler, escrever e as áreas do conhecimento; Ensinar e
aprender: perspectiva histórico-cultural. Compreensão e interpretações de textos. –
Denotação e Conotação; -Sistema ortográfico vigente: emprego das letras e acentuação
gráfica; -Classes de palavras e suas flexões; Processo de formação de palavras; -Verbos:
conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. -Concordância Nominal e Verbal,
Regência Nominal e Verbal;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR(A) ARTE
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos
e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB;Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 Educação
das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente); -Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S.
DIDÁTICA GERAL.-Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação
na contemporaneidade; -Artes Plásticas: História geral das artes; história e ensino das artes
no Brasil; Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto
educacional no Brasil e no Mundo; -Pintores Brasileiros -Tendências Pedagógicas, Papel do
Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire,
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; -Didática Geral; -Regras de
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de
trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho,
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR(A) SÉRIES INICIAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos
e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica; Lei nº9.394/96 LDB;Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 -Educação
das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente); -Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S.
DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria
Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, -Psicologia da Aprendizagem
e do Desenvolvimento; -Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público;
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais
sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a
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dia. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita,
apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da
oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua
singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira,
ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e
letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes
históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente,
relação entre ser humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos,
algébricos, geométricos e tratamento da informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR(A) ENSINO FUND.
INCLUSÃO
Legislação nacional, políticas públicas e documentos internacionais a respeito de pessoas
com necessidades educacionais especiais. História da educação de alunos com
necessidades educacionais especiais no Brasil. O conceito de necessidades educacionais
especiais. A família e o indivíduo com necessidades educacionais especiais.
Representações sociais a respeito de pessoas com necessidades educacionais especiais. A
Formação de professores. Processos de ensino e aprendizagem e o aluno com
necessidades educacionais especiais. A educação especial na perspectiva da educação
inclusiva. Adaptações curriculares e acessibilidade. Sistemas de apoio ao aluno com
necessidades educacionais especiais no ensino regular.
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