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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2013 

 

ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

 

1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1.1. Programa da Prova: 

 

1.1.1. Português (Nível Médio): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 

Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão 

nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 

transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 

adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 

inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 

expressões. Ponto de vista do autor. 

 

1.1.2. Português (Nível Superior): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. 

Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu 

emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 

Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal 

e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de 

textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais 

e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 

expressões. Ponto de vista do autor. 

 

2. PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Programa da Prova: 

 

Instrutor de Música 

A educação musical no contexto atual. Contribuições da música na formação do indivíduo. 

Conhecimentos básicos de música. Regência. Conhecimentos gerais sobre fanfarras. 

Conhecimentos dos instrumentos. Músicas específicas para cada corporação. Ritmos 

específicos. Arranjos. Notas musicais. Tom e semitom. Conhecimento prático de um 

instrumento harmônico. 

 

Monitor de Informática 

Noções básicas software e hardware. Executar rotinas de segurança. Conhecimento de 

conceitos sobre internet e intranet, programas de navegação, correio eletrônico. Conhecimento 

de uso e administração de aplicativos básicos de automação de escritório para elaboração de 

documentos, planilhas e apresentações. Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos 

básicos. Manutenção de sistemas e aplicações. Implantar sistemas e aplicações. Selecionar 

recursos de trabalho: especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos. 

 

Monitor de Transporte Escolar 

Lei Orgânica do município de Manduri-SP; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; 
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Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do Brasil; Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA. 

 

Professor de Educação Básica I 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 

elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 

segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo 

de inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de 

avaliação da aprendizagem; 07 - Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Leitura 

Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular Nacional 

Volumes 1, 2 e 3; A criança e a Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: 

concepção de infância e de educação infantil. Construindo identidades nas interações: 

conhecendo a criança. , A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado 

educa e toda educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, 

da antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 

anos. Políticas Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a 

Educação Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. 

Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na 

Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da 

República Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 

205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e 

Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

Professor de Educação Básica II 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 

elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 

segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo 

de inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de 

avaliação da aprendizagem; 07 - Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Parâmetros 

Curriculares Nacionais; 09 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; II 

– ESPECÍFICA: MATEMÁTICA: sistema de numeração: números naturais - operações. 

Números racionais (representação fracionária e decimal, operações) Porcentagem, Medidas de 

grandeza. Comprimento. Superfície (quadrado, retângulo, triângulo). Volume (cubo, 

paralelepípedo e retângulo). Capacidade, massa e tempo. Noções de geometria: ponto, reta, 

plano, polígono e sólido.; CIÊNCIAS: seres vivos e inatos. A natureza e os elementos que 

constituem: ar, água, solo, rochas. Ecossistemas: cadeia alimentar, poluição, preservação do 

meio ambiente,reprodução dos seres vivos, higiene, alimentação, doenças,crescimento e 

desenvolvimento; HISTÓRIA: aspectos metodológicos do ensino de História : identidade 

biológica, social civil e cultural do aluno e da família; Identificação dos serviços públicos 

(público e privado). Os serviços urbanos, ontem e hoje. Os portugueses e a apropriação da 

terra.; GEOGRAFIA: dimensão espacial do corpo; relação nos espaços de vivência - escola, 

família e vizinhança; Produção e organização da vida no espaço de vivências (atividades 

econômicas, importância do processo industrial, relações cidade-campo); Recursos naturais; 

Elementos naturais (produção e distribuição das culturas); Organização político-
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administrativa; Processo de industrialização criando espaços de vivência na cidade ou no 

campo; Processo industrial (relações de circulação/distribuição e consumo); Recursos naturais. 

A criança e a Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de 

infância e de educação infantil. Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. 

, A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda 

educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da 

antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. 

Políticas Públicas da Educação Infantil. Histórico da Educação Infantil. A Legislação e a 

Educação Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. 

Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na 

Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da 

República Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 

205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e 

Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

Professor III – Educação Artes 

O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O conhecimento Arte no currículo 

escolar: razões e finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a educação; Teoria da arte: 

arte como conhecimento, produção e expressão; A construção do Universo Cultural através da 

Arte: Das origens  do teatro, da música e das artes visuais à 

contemporaneidade:características, produções e produtores dos principais períodos, escolas, 

movimentos e tendências no Brasil e no Mundo; Elementos básicos das expressões artísticas 

(coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais); Artes visuais: elementos de 

visualidade e suas relações: comunicação na contemporaneidade; Artes Cênicas: jogos teatrais 

na escola; teatro na escola; Música: elementos estruturais da linguagem musical, tendências 

musicais quanto ao ensino da música na sala de aula; Dança: papel da dança na educação; As 

danças como manifestações culturais; A metodologia do ensino de arte: Proposta triangular: 

fazer, apreciar e contextualizar; Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - 

área de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e Educação. 

 

Professor III – Educação Física 

O conjunto de temas apresentados a seguir constitui-se em referencial teórico para avaliar o 

candidato em relação à Educação Física no Ensino Fundamental e Ensino Médio, voltado para 

um ensino por competência enquanto área do conhecimento, abrangendo: Objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Tendências pedagógicas; Seu 

objeto de estudo nas dimensões filosófica, política, sócio-cultural, psicológica e biológica; 

Cultura corporal do movimento; Esporte e jogo na escola: competição, cooperação e 

transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor, Mídia e educação 

física; Educação física inclusiva e qualidade de vida. 

 

Professor III – Inglês 

1. Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. 2.  Estruturas gramaticais:   pronomes 

pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, relativos;  plural dos substantivos (regular e 

irregular);  artigos (definido e indefinido); advérbios (modo, lugar e tempo);  question-tag;  

verbos regulares e irregulares;  tempos verbais (simple present, present continuous, simple 

past, past constinuous, simple future, immediate future, present perfect; present perfect 
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continuous; past perfect; conditional; modal verbs) – formas: afirmativa, negativa e 

interrogativa; palavras interrogativas (Who, Where, When, How, etc); números cardinais e 

ordinais; preposições (in, on, at, under, behind, etc); grau dos adjetivos (comparative, 

superlativo); some, any and compounds. 

 

 


