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PROGRAMA DAS PROVAS:
LÍNGUA PORTUGUESA
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.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Básica II – 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 de Educação Básica II – Biologia: Conceito de Biologia; Recursos naturais renováveis
e não renováveis; Ecologia; Seres vivos: Classificação e Evolução dos animais; Bactéria e
Protozoários; Algas e Moluscos; Artrópodes e Equinodermos; Peixes, Répteis, Anfíbios; Aves e
Mamíferos; Vegetais; Ser Humano:Conceito e morfologia da célula e tecidos humanos; Sistemas do
ser humano: Respiratório, Reprodutor, Digestivo, Circulatório, Excretório, Endócrino, Locomotor e
Nervoso; Alimentos; Doenças infecciosas e parasitárias; Aids e doenças sexualmente
transmissíveis; Sexo na adolescência; Saúde e qualidade de vida.
Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas: 1. Diversidade da vida: A vida
nos ecossistemas brasileiros, critérios de classificação dos seres vivos, classificação em cinco reinos
e caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e representantes mais característicos,
cadeias e teias alimentares, impactos ambientais e extinção de espécie. 2. Diversidade de materiais:
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materiais e suas propriedades, reações químicas: ocorrência, identificação e representação,
elementos químicos, misturas, combinações, métodos de separação de misturas, estados físicos da
matéria, mudanças de estado, o ar e suas propriedades e composição. 3. Conservação e manejo de
solos: solos  formação, fertilidade e conservação, técnicas de conservação dos solos. 4.
Decomposição de materiais: ação de microorganismos na produção de alimentos, ação dos
microorganismos na ciclagem da matéria. 5. Qualidade da água e da vida: disponibilidade e
tratamento de água, doenças de veiculação hídrica. 6. Energia nos ambientes: transformações e
transferências de energia, obtenção de energia pelos seres vivos. 7. Evolução dos seres vivos:
fósseis como evidências da evolução, a seleção natural, adaptações reprodutivas dos seres vivous. 8.
A dinâmica do corpo humano: sistemas do corpo humano e suas interações, fnções de nutrição no
corpo humano, Doenças infecciosas e parasitarias saúde preventiva. 8. Sexualidade: reprodução
humana: características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente
transmissíveis, mudanças na adolescência. 9. Interações com estímulos do ambiente: drogas e
sistema nervoso, luz e visão, produzindo e percebendo os sons. 10. Universo: astros, sistema solar,
o sol como fonte de energia (luz e calor), movimentos da terra e da lua e suas conseqüências. 11.
Fundamentos básicos de física: força, movimento retilíneo uniforme, gravidade, maquina simples,
espelhos planos e curvos, eletricidade, magnetismo.
Professor de Educação Básica II – Filosofia: . A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o
surgimento do pensamento filosófico, mito e logos, Filosofia e a polis, as condições históricas e as
relações com a filosofia nascente. As origens da Filosofia Moderna: o Renascimento, o Iluminismo
e o Romantismo. Crítica ao Discurso Moderno da filosofia da subjetividade (Marx, Nietzsche,
Freud e Wittgenstein). Temas e áreas da Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Epistemologia, Teoria
do Conhecimento, Estética, Lógica e Linguagem  os conceitos e delimitações das respectivas áreas.
Características do pensamento filosófico e sua relação com as ciências. A temática da razão:
semelhanças e diferenças entre a Filosofia e a Ciência. A sistematização do conhecimento
filosófico. As atitudes quedespertam para o filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. A
Filosofia como instrumento de ampliação da compreensão do ser, do mundo e a conquista da
felicidade. O ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade: a tradução do saber filosófico
para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de conteúdos; competências a serem desenvolvidas
pelos alunos do Ensino Médio. O Ensino de Filosofia: avanços, limites e perspectivas no contexto
histórico atual. A Filosofia como componente da área de Ciências Humanas no currículo do ensino
médio. O papel social do Filósofo no mundo contemporâneo. História da Filosofia: dos pré
socráticos às principais correntes do pensamento contemporâneo
Professor de Educação Básica II – Física: A construção de competências e habilidades no ensino
aprendizagem da Física. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Física.
Mecânica: Dinâmica da partícula; Dinâmica do corpo rígido; Leis de conservação; Momento linear,
momento angular e energia; Trabalho e energia; Oscilações: movimento harmônico simples e
amortecido; Oscilações forçadas e ressonância; Ondas: princípio de superposição; Ondas
estacionárias; Ressonância; Estática e dinâmica dos fluidos; Gravitação. Termodinâmica: Calor,
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trabalho e 1a Lei da Termodinâmica: teoria cinética dos gases; Entropia e 2ª Lei da Termodinâmica;
Transformações reversíveis e irreversíveis; Máquinas térmicas; O ciclo de Carnot. Eletricidade:
Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial elétrico; Corrente elétrica; Campo magnético; Fluxo de
campo magnético; Campo magnético produzido por correntes; Força de Lorentz; A lei de Biot
Savart; Lei de Ampere; Lei de Faraday; Ondas eletromagnéticas. Óptica  a natureza da luz:
Modelo corpuscular e ondulatório; A luz e as demais radiações; Processos luminosos de interação
luzmatéria: reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização da luz; Óptica da
visão. Física moderna  o nascimento da teoria quântica: Quantização e constante de Planck;
Dualidade ondapartícula; A natureza ondulatória da matéria.
Professor de Educação Básica II – Geografia: Questões técnicas metodológicas da Geografia 
As relações sociedade natureza do ensino da geografia. O repensar constante do ensino da geografia
a partir da leitura das paisagens. Produção/organização do espaço brasileiro e suas relações,
internacionais. As fases da industrialização e o processo de ocupação do território e suas
vinculações com a industrialização mundial.  A industrialização e o processo de urbanização
brasileira (movimentos da população), industrialização, urbanização, questão ambiental (qualidade
de vida). Relação cidade campo. As relações de produção circulação distribuição e consumo, nos
vários movimentos de ocupação do território brasileiro. Recursos naturais brasileiros no processo de
produção e organização do território nacional (questão ambiental). A organização da sociedade no
território brasileiro. Organização regional do território brasileiro. O processo de regionalização do
território brasileiro  as relações de trabalho e os movimentos da população os recursos naturais e
regionalização. As regiões Geoeconômicas brasileiras. A divisão políticoadministrativo regional e
o planejamento da organização do território brasileiro  a divisão regional atual IBGE  as outras
divisões regionais do território brasileiro. Organização do espaço mundial, processo de
industrialização e urbanização na edificação do espaço mundial, a espacialização da indústria no
mundo. Os recursos naturais do globo e a questão ambiental. O processo de apropriação/utilização,
conservação/degradação dos grandes conjuntos morfoclimáticos, os recursos minerais e a escola
geológica do tempo, a industrialização, recursos naturais e a questão ambiental. A regionalização
mundial  A geopolítica na atualidade e reestruturação da ordem mundial. A geopolítica e o
processo de expansão das relações capitalistas no globo, surgimento do mundo de produção
socialista e suas repercussões na organização do espaço mundial. A organização da sociedade
mundial na atualidade. Área de conflito no mundo atual  região do Golfo Pérsico  o Leste
Europeu. O Fenômeno da Globalização.
Professor de Educação Básica II – História: I. O ofício do Historiador. A escrita da História.
Debates atuais da historiografia. A História das Mentalidades, História Sociocultural e História
Cultural. Metodologia de História. II. História do Brasil. Brasil Colônia: A colonização no processo
de expansão ultramarina; Sistema colonial; Trabalho escravo e formas de resistência; Peculiaridade
do processo de independência do Brasil. Brasil Império: O primeiro reinado; Período regencial;
Segundo reinado e políticaexterna; Imigração e movimento abolicionista; A crise no Império. Brasil
República: Sociedade e Cultura na primeira república; Mecanismos Políticos da República Velha e
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Estado Novo; Aspectos econômicos e políticos dos governos militares; A redemocratização e o
panorama político atual. III. História Geral: Antigüidade Clássica; Grécia: do período homérico ao
período helenístico; Roma: organização social e instituições republicanas, A expansão territorial e a
crise da República. Europa Medieval: Os reinos bárbaros; Características do feudalismo; O
monopólio cultural da Igreja e as resistências populares. IV. Idade Moderna: Mercantilismo e o
Antigo Sistema Colonial; Renascimento e Reforma religiosa; O absolutismo e as revoluções
inglesas; O iluminismo e a independência dos EUA; Revolução industrial. V. Idade
Contemporânea: Revolução Francesa; Napoleão Bonaparte e a reação do Congresso de Viena;
Independência da América Latina; Revoluções liberais e movimentos sociais do século XIX; A
segunda Revolução Industrial e o imperialismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa;
Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; Descolonização da Ásia e da África; Conflitos na América
Latina e no Oriente Médio.
Professor de Educação Básica II – Química: Propriedades gerais e específicas da matéria.
Estados da matéria e mudanças de estado. Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias
Químicas: classificação. Leis ponderais e volumétricas. Fórmulas químicas: mínima, centesimal e
molecular. Hipótese de Avogrado: estudo físico dos gases. Cálculo estequiométrico. Modelos
Atômicos. Estrutura Atômica. Evolução dos modelos atômicos. Estrutura eletrônica e Tabela
periódica: propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações químicas e estrutura molecular.
Polaridade das ligações. Interações Intermoleculares. Compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais,
óxidos e hidretos. Tipos de reações químicas: classificação e balanceamento. Soluções e dispersões.
Concentração das soluções. Diluição e mistura de soluções. Análise volumétrica e gravimétrica.
Propriedades coligativas das soluções. Termoquímica: entalpia, lei de Hess, entropia e energia livre.
Reações eletroquímicas e suas aplicações tecnológicas. Cinética, equilíbrio químico e pH.
Radioatividade e energia nuclear. Estudo dos compostos de carbono. Características gerais dos
compostos orgânicos. Estrutura e propriedade dos compostos orgânicos. Principais funções
orgânicas. Isomeria e Reações Orgânicas.
Professor de Educação Básica II – Sociologia: Condições históricas do desenvolvimento do
pensamento sociológico nos séculos XVIII e XIX. Durkheim e as regras do método sociológico.
Weber e a Teoria da Ação Social. A sociologia e a concepção materialista da História. Condições de
classes sociais e posições sociais: as relações de poder na sociedade contemporânea. Movimentos
sociais. Movimentos culturais na contemporaneidade. Modernidade, PósModernidade e a
Sociologia. Movimentos sociais e Educação. Estado, Neoliberalismo e suas implicações na
consolidação dos novos valores sociais

