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ANEXO IV
PROGRAMA DE PROVAS
1. PROGRAMA DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS
1.1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
DOS CARGOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

GARI
GUARDA PATRIMONIAL
MOTORISTA CARTEIRA “D”
PEDREIRO
SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS
CANTINEIRA ESCOLAR
SERVENTE ESCOLAR

I - PORTUGUÊS: Interpretação de texto.
Sinônimos e Antônimos.
Dígrafo.
Divisão Silábica. Tipos de Frases.
Aumentativo e Diminutivo. Plural e
singular. Metáforas. Substantivos. Ortografia. Pronomes.
Verbo.
Acentuação.
Gramática.
II - MATEMÁTICA: Números. Números Naturais. Operações. Números Fracionários.
Números Decimais. Noções Geométricas. Sistemas de Medidas, Equivalências.

1.2. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
DOS CARGOS:
a) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
b) AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO
I - LÍNGUA PORTUGUESA:
Interpretação de texto.
Sinônimos e Antônimos.
Dígrafo.
Divisão Silábica.
Tipos de Frases.
Aumentativo e Diminutivo.
Substantivos. Ortografia.
Pronomes.
Verbo.
Adjetivo, substantivo. Acentuação. Leitura, compreensão, e
interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos,
antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição textual; elementos da
estrutura narrativa; elementos da estrutura dissertativa; coesão e coerência
textual; descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa;
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas; linguagem oral e
linguagem escrita; formal e informal; gíria; Função da linguagem e níveis de
linguagem, Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao
número de sílaba e sílaba tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e
grave; regras de acentuação; ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro
consonantal e dígrafo; Ortografia, (Novo Acordo Ortográfico) Pontuação =
Empregar corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto
de interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e
vírgula; Classes de palavras: Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos
substantivos em gênero, número e grau; Artigos = definidos e indefinidos;
Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios
e locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares,
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irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo;
tipos de verbo; Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento,
indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; Numerais =
flexão dos numerais e emprego; Preposições; Palavras oxítonas, paroxítonas,
proparoxítonas, hiato, ditongo, Conjunções; Interjeições; Advérbios. Frases:
tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e
subordinação; Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos
de predicado); complementos verbais e complementos nominais; aposto; vocativo;
adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; Regência
nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras;
Funções das palavras que e se. Classe Gramatical.
II - MATEMÁTICA:
Números.
Operações.
Números Fracionários.
Números Decimais.
Noções
Geométricas. Sistemas de Medidas. Conjunto dos números naturais: a numeração
decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número
natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.
Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema Métrico
Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos,
quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros
relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais:
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção.
Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e
ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros
simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.
Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas
incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.
Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função
logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Algarismos.

1.3. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO DOS CARGOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

TÉCNICO AGRÍCOLA
TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO
AGENTE FISCAL
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO INFANTIL
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as
funções de linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no
contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição
textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura dissertativa;
coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa
e conotativa; figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas; linguagem
oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Função da linguagem e níveis
de linguagem, Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao
número de sílaba e sílaba tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e
grave; regras de acentuação; ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro
consonantal e dígrafo; Ortografia, Novo Acordo Ortográfico, Pontuação = Empregar
corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula;
Classes de palavras: Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos
substantivos em gênero, número e grau; Artigos = definidos e indefinidos;
Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios
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e locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares,
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo;
tipos de verbo; Pronomes, pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;
Numerais = flexão dos numerais e emprego; Preposições; Conjunções; Interjeições;
Advérbios. Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por
coordenação e subordinação; Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e
predicado (tipos de predicado); complementos verbais e complementos nominais;
aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e
verbal; Regência nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação
das palavras; Funções das palavras que e se.

1.4. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO DO CARGO:
a) MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
b) MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
I - MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e

resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número natural:
divisibilidade;
máximo
divisor
comum;
mínimo
múltiplo
comum.
Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.
Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema Métrico
Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos,
quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros
relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais:
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção.
Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e
ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros
simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.
Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas
incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.
Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função
logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.

1.5. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR DOS CARGOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO- CLÍNICO GERAL
MÉDICO- PLANTONISTA
PSICÓLOGO
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
PROFESSOR PEB 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR PEB 3 - MATEMÁTICA
PROFESSOR PEB 3 - CIÊNCIAS
PROFESSOR PEB 3 - GEOGRAFIA
PROFESSOR PEB 3 - HISTÓRIA
PROFESSOR PEB 3 - ENSINO RELIGIOSO
PROFESSOR PEB 3 - ARTES
PROFESSOR PEB 3 - EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PEB 3 - INGLÊS
o) PROFESSOR PEB 3 – MÚSICA
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- LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo de texto, ortografia, pontuação, formação de
palavras, emprego do nome, emprego de tempos e modos verbais, regência verbal e
nominal: aspectos gerais e casos particulares, concordância verbal e nominal:
aspectos gerais e casos particulares, estrutura do período e da oração: aspectos
sintáticos e semânticos, variação linguística: as diversas modalidades do uso da
língua. Noções de teoria do signo linguístico. Linguagem, língua e fala;
significante
e
significado;
significação.
Arbitrariedade
e
motivação;
linearidade.
Referente,
referência,
representação,
sentido.
Denotação
e
conotação. A teoria da enunciação e a produção do texto escrito: enunciação e
enunciado; processo de enunciação e funções da linguagem. Texto e discurso.
Intertextualidade e polifonia. Textualidade: coesão e coerência. Linguagem e
variação linguística. Tipos de variação linguística; dialetos e registros. A
variação linguística na Língua Portuguesa do Brasil. A variação linguística e a
construção do texto escrito. Formalidade e informalidade. Gêneros textuais.
Língua e gramática: Concepções de gramática; tipos de gramática. Correção e
incorreção. Propriedade e impropriedade. Língua Portuguesa (padrão culto):
Grupos vocálicos. Divisão silábica. Estrutura de palavras. Flexões do
substantivo. Flexões do adjetivo. Verbos: classificação, conjugação, predicação.
Crase. Pronomes: classificação e seu emprego. Palavras homônimas, parônimas,
cognatas e sinônimas. Propriedade vocabular. Estrutura da oração e do período.
Regência verbal e nominal. Emprego dos tempos e modos verbais. Sintaxe de
colocação. Interpretação de texto. Aspectos gramaticais, fonemas, ortografia,
morfossintaxe, classe de palavras, flexão e emprego, sintaxe, frase, oração,
período simples e composto, termos da oração.
I

1.6. PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS DO CARGO:
a) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
b) AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO
I - CONHECIMENTOS GERAIS: Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes

de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas. Atualidades a nível
nacional e internacional.
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2. PROGRAMA DE PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2.1. FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atuação fonoaudiológica em leito hospitalar –
princípios básicos; Neurofisiologia e neuroanatomia da linguagem, fala, voz e
deglutição; Implicações da traqueostomia e da intubação orotraqueal na
deglutição; avaliação da deglutição em leito hospitalar; Afasia, disartria e
apraxia - avaliação e terapia; disfagia neurogênica – avaliação e terapia;
disfonias
neurogênicas
–
avaliação
e
terapia;
avaliação
e
terapia
fonoaudiológica nas queimaduras de face e pescoço e inalatórias; Avaliação e
terapia fonoaudiológicas nos casos de cirurgia ortognática e trauma de face;
Atuação fonoaudiológica em pacientes de cabeça e pescoço– voz em câncer de
cabeça
e
pescoço,
disfagia
mecânica,
atendimento
fonoaudiológico
nas
laringectomias parciais, laringectomia total perspectivas de reabilitação vocal;
Tumores na cavidade oral e orofaringeatuação fonoaudiológica; Avaliação
audiológica por via aérea e por via óssea, mascaramento, logoaudiometria e
imitanciometria.

2.2. MÉDICO CLÍNICO GERAL
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança.

Atenção à saúde da criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação
e aos problemas relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de
pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias
de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e
programação em saúde. Implementação do sistema de referência e contrareferência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas.
Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia.
Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho
urinário.
Metabolismo
e
endocrinologia.
Doenças
infectoparasitárias.
Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa
complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. Agentes antiinfecciosos; quimioterápicos e antibióticos; Anemias; Artrite reumatóide; Asma
brônquica; Cardiopatia isquêmica; Cirrose hepática; Distúrbios hemorrágicos;
Distúrbios imunológicos; Doenças causadas por bactérias; Doenças causadas por
vírus; Doenças causadas por fungos; Doenças causadas por helmintos e
protozoários; Doenças da mama e aparelho genital feminino; Doenças da tireóide;
Doenças das vias aéreas superiores; Doenças das vias biliares; Doenças do
esôfago; Doenças do estômago; Doenças do intestino delgado e grosso; Doenças dos
pâncreas; Doenças pulmonares ambientais; Doenças sexualmente transmissíveis e
AIDS; Doenças vasculares cerebral; DPOC; Epilepsia e distúrbios convulsivos;
Febre reumática; Hepatites; Hipertensão arterial; Imunização; Infecção de vias
urinárias e nefrolitíase; Infecções do sistema nervoso central; Insuficiência
cardíaca; Leucoses e Linfomas; Neoplasias do pulmão; Terapêutica médica e
interação medicamentosa; Tópico de Psiquiatria: distúrbios neurovegetativos,
neuroses e psicoses; Tumores de pele; Tumores do fígado; Lei nº 8.080/90 e suas
alterações posteriores – Lei orgânica da saúde; Código de ética profissional.
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2.3. MÉDICO PLANTONISTA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de
biossegurança. Atenção à saúde da criança, do adulto da mulher e do idoso.
Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças ocupacionais.
Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil
epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e
recuperação da saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do
sistema de referência e contra-referência. Doenças de notificação compulsória
obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do
aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho circulatório.
Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e endocrinologia.
Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às
urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma
Psiquiátrica. Agentes anti-infecciosos; quimioterápicos e antibióticos; Anemias;
Artrite reumatóide; Asma brônquica; Cardiopatia isquêmica; Cirrose hepática;
Distúrbios
hemorrágicos;
Distúrbios
imunológicos;
Doenças
causadas
por
bactérias; Doenças causadas por vírus; Doenças causadas por fungos; Doenças
causadas por helmintos e protozoários; Doenças da mama e aparelho genital
feminino; Doenças da tireóide; Doenças das vias aéreas superiores; Doenças das
vias biliares; Doenças do esôfago; Doenças do estômago; Doenças do intestino
delgado e grosso; Doenças dos pâncreas; Doenças pulmonares ambientais; Doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS; Doenças vasculares cerebral; DPOC; Epilepsia
e distúrbios convulsivos; Febre reumática; Hepatites; Hipertensão arterial;
Imunização; Infecção de vias urinárias e nefrolitíase; Infecções do sistema
nervoso central; Insuficiência cardíaca; Leucoses e Linfomas; Neoplasias do
pulmão; Terapêutica médica e interação medicamentosa; Tópico de Psiquiatria:
distúrbios neurovegetativos, neuroses e psicoses; Tumores de pele; Tumores do
fígado; Lei nº 8.080/90 e suas alterações posteriores – Lei orgânica da saúde;
Código de ética profissional.
2.4. MOTORISTA CARTEIRA “D”
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos práticos de operação e manutenção
do veículo; Procedimentos de segurança; Funcionamento básico dos motores;
Sistema de lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão; Direção; Freios;
Pneus; Painel de instrumentos; Sistema elétrico; Noções de primeiros socorros;
Transporte de pacientes politraumatizados. REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: normas
gerais de circulação e conduta, regra de preferência, conversões, dos pedestres
e condutores não motorizados e classificação das vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO:
dos veículos, registro, licenciamento, dimensões, classificação dos veículos,
dos equipamentos obrigatórios, da condução de escolares, dos documentos de porte
obrigatório, da habilitação; das penalidades; medidas e processo administrativo
e das infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A sinalização de trânsito, gestos e
sinais sonoros, conjunto de sinais de regulamentação, conjunto de sinais de
advertência e placas de indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: direção preventiva e
corretiva, automatismos, condição insegura, fundamentos da prevenção de
acidentes, leis da física, aquaplanagem e tipos de acidentes; PRIMEIROS
SOCORROS: como socorrer, ABC da reanimação, hemorragias, estado de choque,
fraturas e transporte de acidentados; MEIO AMBIENTE: meio ambiente; NOÇÕES DE
MECÂNICA: o motor; sistema de transmissão e suspensão, sistema de direção e
freios, sistema elétrico, pneus e chassi. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção
do veículo;
Procedimentos de Segurança;
Funcionamento Básico dos Motores;
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Sistema de Lubrificação;
Arrefecimento; Transmissão;
Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.

Suspensão;

Direção;

2.5. PSICÓLOGO
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde;
Epidemiologia; A atenção em Saúde Mental nas Unidades de Atenção Primária de
Saúde; a Saúde Mental no Brasil e no Mundo; Reforma Psiquiátrica Brasileira;
Apoio Matricial; Código de ética profissional do Psicólogo; Principais teorias e
perspectivas
atuais:
A
psicologia
cognitivo-comportamental,
abordagem
psicogenética de Piaget, a psicologia históricocultural, abordagem psicodinâmica
(psicanálise), teorias humanistas; A psicologia do desenvolvimento (infância,
adolescência,
idade
adulta
e
terceira
idade);
Abordagens
teóricas
do
desenvolvimento humano: As teorias de Freud, Erikson e Piaget; Psicodiagnóstico:
A entrevista psicodiagnóstica (tipos e métodos), métodos e técnicas de
psicodiagnóstico infanto-juvenil; Teoria e técnica psicoterápica de crianças,
adolescentes e adultos; Psicologia social e os fenômenos de grupo; Atuação
multidisciplinar e comunitária; Desenvolvimento e acompanhamento de equipes;
Psicopatologia:
noções
básicas;
O
estudo
psicopatológico
dos
quadros:
esquizofrenia, transtornos de humor, transtornos dissociativos, transtornos
somatoformes, transtornos fóbicos e de ansiedade, transtornos alimentares,
transtornos da infância e da adolescência, quadros de abusos de substâncias
psicoativas (dependência química); Transtornos de personalidade; Estresse e
saúde; Psicologia organizacional e a gestão de recursos humanos; Psicologia e
políticas públicas: Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil;
Reformulações e programas; Assistência social no Brasil - Programas Federais.
2.6. TÉCNICO AGRÍCOLA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de
Propagação, Viveiros. Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas
Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica das Plantas. Recuperação do
Solo. Técnicas de Plantio-reflorestamento. Arborização Urbana. Parques e
Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental.

2.7. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Acidente do trabalho: conceito técnico e legal.
Causas e consequências dos acidentes de trabalho. Taxas de frequência e
gravidade, estatísticas e custos de acidentes de trabalho. Comunicação e
registro de acidentes. Investigação e análise de acidentes. Higiene Ocupacional:
identificação, avaliação e análise dos riscos ambientais. Conhecimentos gerais e
técnicas de uso dos equipamentos utilizados nas mensurações dos agentes
ambientais. Metodologias de avaliação ambiental. Insalubridade e periculosidade.
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: gases, vapores e aerodispersoides.
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Exposição ao ruído e ao
calor. Programa de proteção respiratória. Programa de conservação auditiva.
Risco Ocupacional. Princípios de prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações, caldeiras e vasos de pressão. Movimentação de
cargas. Instalações elétricas. Máquinas e ferramentas. Trabalhos a quente
(soldagem, corte e ferramentas abrasivas). Trabalho em espaços confinados.
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Trabalhos em
altura. Segurança do Trabalho: conceito técnico e legal, princípios de análise,
avaliação e gerenciamento de riscos. Prevenção e combate a Incêndios: sistemas
fixos e portáteis de combate ao fogo. Primeiros socorros. Fisiologia humana e
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doenças ocupacionais. Legislação: Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego; legislação referente à responsabilidade civil e criminal em
matéria de Segurança e Saúde no Trabalho; legislação da Previdência Social
aplicada a Acidentes do Trabalho. Conhecimentos sobre Perfil Profissiográfico
Previdenciário – PPP / SB-40 / DIRBEN 8030. Elementos de Ergonomia: conforto
ambiental, organização do trabalho, mobiliário e equipamentos dos postos de
trabalho. Princípios de Gestão de Saúde e Segurança: organização e atribuições
do SESMT e da CIPA. Lei nº 6514, de 22/12/77. Normas regulamentadoras aprovadas
pela Portaria 3214, de 08/06/78.

2.8. AGENTE FISCAL
Direito Tributário: Tributos: conceito, natureza jurídica, classificação e
espécies de tributos. Competência tributária e limitações do direito de
tributar. Impostos: disposições gerais; imposto sobre o patrimônio; Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas. Contribuição de Melhoria. Legislação
tributária: alcance da expressão; matéria disciplinada por lei e por normas
complementares. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito
passivo, solidariedade; capacidade tributária; responsabilidade tributária.
Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; suspensão, extinção
e exclusão do crédito tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa.
Direito Civil: Lei nº 10.406/2002 - Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e da
Capacidade. Das Pessoas Jurídicas: Disposições Gerais. Dos Bens Imóveis; dos
bens públicos. Do mandato: disposições gerais. Da sociedade; da Transformação,
da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades; da posse; da propriedade em
geral; da aquisição da propriedade imóvel; do condomínio edilício. Da sucessão
em geral; do inventário.
Direito Administrativo: Administração Pública: Conceito. Administração direta e
indireta: conceito e espécies; natureza e fins da administração; princípios da
administração pública. Poderes e deveres do administrador público. Poderes
administrativos:
vinculado,
discricionário,
hierárquico,
disciplinar,
regulamentar, de polícia. Uso e abuso do poder. Atos administrativos: conceito,
requisitos e atributos; espécies dos atos administrativos; invalidação dos atos
administrativos. Serviços públicos: conceito e classificação. Responsabilidades
dos
servidores
públicos.
Bens
Públicos:
conceito
e
classificação.
Desapropriação: conceito e características.

2.9. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização da educação brasileira: documentos
normativo-legais especificados nas Referências;
Organização e o funcionamento
do ensino nas Escolas Municipais de Educação Básica. Atribuições dos
Especialistas de Educação Básica e o seu papel na condução do processo
pedagógico; Base Nacional Comum Curricular como norteadora dos currículos e suas
competências Gerais; O Currículo na perspectiva da inclusão, da diversidade e do
direito à aprendizagem; Projeto Político-Pedagógico e a estreita relação com o
Plano de Ensino, o Plano de Aula e a gestão da sala de aula;
A prática
pedagógica: construção curricular, planejamento, métodos, avaliação, relações
sociais na escola, organização do trabalho pedagógico, interdisciplinaridade; A
avaliação da aprendizagem na perspectiva de um Currículo Inclusivo; A política
da Educação Integral garantindo a formação humana e o desenvolvimento integral
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dos estudantes; Gestão Democrática e Participativa, as relações internas e com a
comunidade escolar (Conselho Escolar, Conselho de Classe, Reunião Pedagógica,
Reunião de Pais);
O papel do Especialista da Educação Básica na Formação
Continuada de Professores;
A avaliação interna e externa no espaço escolar;
Interação escola-família; Filosofia, sociologia e história da educação;
Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. Novas tecnologias na
educação.
2.10. PEB 1 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Infantil na perspectiva histórica; O
papel social e a função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço
na educação infantil; O brincar no espaço educativo; O papel do profissional da
educação
infantil;
A
documentação
Pedagógica
(planejamento,
registro,
avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: educar e
cuidar; dimensões humanas; A criança como sujeito de direitos; relação creche
família; As instituições de educação infantil como espaço de conhecimento e
produção das culturas infantis; A brincadeira, as interações e as diferentes
linguagens como eixos norteadores do trabalho educativo pedagógico; O ensino da
Educação
Física
na
escola:
Aspectos
legais;
Finalidades;
Abordagens
pedagógicas; Objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. A Educação Física
e sua relação com: o lazer; o corpo e a cultura corporal; O trato das
diferenças: gênero, idade e habilidade. Educação Física: bases fisiológicas e
socorros de urgência.
2.11. PEB 2 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (1º AO 5º ANO)
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação brasileira, organização do ensino e
políticas públicas para a Educação. Base Nacional Comum Curricular. O Currículo
na perspectiva da inclusão, da diversidade e do direito à aprendizagem. Projeto
Político-Pedagógico, plano de ensino, plano de aula e a gestão da sala de aula.
Organização do trabalho pedagógico na Educação Básica.
Organização e o
funcionamento do ensino nas Escolas Municipais de Educação Básica. Planejamento
e avaliação da aprendizagem na Educação Básica. Avaliação interna e externa no
espaço
escolar.
Construção
da
identidade
e
autonomia
da
criança.
Desenvolvimento e aprendizagem da criança.
A importância do brincar na
infância. O cuidar e o educar na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental.
A relação família e escola.
Concepção de alfabetização na
perspectiva do letramento.
O ensino de matemática na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Diversidade e Educação inclusiva.
Educação de jovens e adultos e inclusão social.
O uso de tecnologias
educacionais na sala de aula.

2.12. PEB 3 – PROFESSOR PEB 3 – PORTUGUÊS/REDAÇÃO/LITERATURA:
I – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM LÍNGUA PORTUGUESA: Aprendizagem da língua
materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da gramática normativa.
Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações linguísticas;
norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência
textuais; o texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de
textos. Literatura brasileira. Letramento; Conhecimentos pressupostos teóricos
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metodológicos que embasam as diretrizes curriculares para o ensino fundamental;
Português; A psicogênese da leitura e da escrita; As teorias psicológicas
contemporâneas sobre o desenvolvimento e aprendizagem humana e suas implicações
na prática pedagógica: Teorias psicogenéticas contemporâneas; Noções históricas
da língua portuguesa: origem e expansão; Aspectos metodológicos do ensino da
língua portuguesa; Comunicação: elementos, codificação, decodificação: signo,
significado, linguagem, língua falada, língua escrita, variações linguísticas:
língua
culta,
literária
popular,
linguagem,
línguas
especiais,
gíria,
comunicação
de
massa;
Conhecimentos
linguísticos;
Bases
psicológicas,
linguística, psicolinguística e sociolinguística do ensino da língua portuguesa:
fonética e fonologia: som e fonema, letra e fonema classificação; Ortografia:
morfossintaxe: classes de palavras (flexão e emprego), sintaxe: frase, oração e
período, termos de oração, concordância nominal e verbal, regência nominal e
verbal; Texto: estrutura, composição, importância, semântica, sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia; Figuras de linguagem: figuras semânticas,
fonéticas e fonologia; Literatura brasileira: importância, gêneros literários e
movimentos literários (sendo capaz de transmitir um modelo de linguagem daquele
movimento e fazer o seu contexto histórico) estilos e principais autores de cada
período; Comparação de uma época literária e outra. Compreensão e interpretação
de textos. Gêneros e tipos de texto. Articulação textual: operadores
sequenciais, expressões referenciais. Coesão e coerência textual. Identificação,
definição, classificação, flexão e emprego das classes de palavras; formação de
palavras. Verbos: flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos
verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase.
Colocação pronominal. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e
semânticos. Acentuação gráfica. Ortografia. Pontuação. Variação linguística.

2.13. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) CIÊNCIAS
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ensino de Ciências: evolução e contextualização
na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente,
saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Parte de Biologia:
organização, características, classificação e diversidade dos seres vivos
(animal e vegetal); Citologia, Histologia, Anatomia e fisiologia dos seres vivos
(animal e vegetal); Origem e evolução dos seres vivos; Genética; Sistemas
(animal e vegetal): reprodução, respiração, circulação, digestão, excreção,
nervoso, endócrino, sensorial, tegumentar, muscular, esquelético. Doenças
(parasitores, endemias, epidemias, pandemias); Ecologia; Biosfera e ação humana;
Dinâmica das comunidades biológicas; Fatores de desequilíbrio ecológico;
Assuntos relacionados com: drogas, DST, ocupação ambiental, adolescência, sexo e
gravidez, nutrição, poluição, lixo, acidentes radioativos, água, ar, solo,
câncer, hipertensão, diabetes; Parte de química: tabela periódica, modelos
atômicos, elementos químicos, representações, substâncias puras e misturas,
ligações químicas, funções químicas, propriedades da matéria, reações químicas;
Parte de física: energia e transformação da energia, cinemática, dinâmica,
trabalho e máquinas, potência.
2.14. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) ARTES
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dança: história da dança; papel da dança na
educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular:
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fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações culturais.
Princípios e critérios para o planejamento de conteúdos e atividades; Critérios
na seleção dos conteúdos culturais; Interdisciplinaridade; Educação artística:
conceito de arte; Análises e interpretações da linguagem artística; Metodologias
pertinentes ao ensino da arte; História da arte: renascimento, barroco,
impressionismo; A arte da sociedade industrial; O barroco no Brasil; Artes
plásticas: as artes plásticas no Brasil; A cor como expressão plástica; Educação
musical: parâmetros sonoros; Grafia musical; Artes cênicas: o teatro no ensino
fundamental; Expressão corporal; Cultura popular: objetivos da utilização do
folclore na escola; Manifestações artísticas e populares brasileiras; Artesanato
no Brasil.
2.15. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) EDUCAÇÃO FÍSICA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Objetivos do ensino, conteúdos, estratégias de
ensino e Avaliação. Avaliação do rendimento escolar nas dimensões quantitativa e
qualitativa:
testes
antropométricos;
posturais;
cardiorrespiratórios,
neuromusculares; relacionais e cognitivos. Socorros de Urgência em incidentes
comuns em ambientes onde se realizam atividades físicas. Educação para a
autonomia do aluno em relação ao desenvolvimento de um estilo de vida ativo:
desenvolvimento da aptidão física: conceitos e componentes básicos da aptidão
física, riscos e benefícios envolvidos na prática regular de exercícios físicos,
esforço, intensidade e frequência nos exercícios. Hábitos posturais e atitudes
corporais: Equilíbrio, ritmo e controle do corpo; Coordenação motora, esquema
corporal,
lateralidade
e
organização
espacial;
Atividades
rítmicas
e
expressivas. A questão da inclusão nas aulas de Educação Física escolar.
Anatomia: introdução à análise das técnicas corporais; Bases de exercícios;
Atividades rítmicas e expressivas; Crescimento e desenvolvimento motor; Educação
física adaptada; Educação física, saúde coletiva, ética e cidadania; Fisiologia
do exercício; Jogos, ginásticas, lutas e brincadeiras; Psicomotricidade;
Tendências pedagógicas da educação física escolar; Esportes: conceitos,
fundamentos, técnicas e táticas e regras oficiais; Atualidades; Fundamentos do
movimento humano; Cinesiologia e biomecânica; Primeiros socorros.
2.16. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) ENSINO RELIGIOSO
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cultura Bíblica: conhecimento dos 05 primeiros
livros da Bíblia, os evangelhos - ensinamentos de Cristo (Lucas, Mateus, Marcos
e João); Caminhada da Igreja na Idade Média, Moderna e Contemporânea:
Teocentrismo, Antropocentrismo, A escolástica de São Tomás de Aquino;
Contribuição de Santo Agostinho; A reforma; A contra reforma; As religiões do
mundo Moderno; Religião: religar o homem a Deus: conviver com os outros,
conviver com Deus, virtudes e posturas para se divulgar e ser um divulgador da
doutrina cristã; A religião/Ideias de divindades: Definição de religião e
religiosidade, construção das ideias de divindade(s) no tempo e no espaço,
ideias de divindade(s) nos textos sagrados orais e escritos; Espaços e tempos
sagrados: Os espaços e territórios sagrados das diferentes religiões; Religião e
tradições religiosas: tradições religiosas e suas evoluções no decorrer dos
tempos; Crenças e ideologias religiosas: Construção das crenças e ideologias
religiosas no tempo e no espaço, função social das crenças e ideologias
religiosas; Ritos religiosos: Os ritos e seus significados nas tradições
religiosas, os ritos e a relação com a(s) divindade(s); Mitos e narrativas
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sagradas: Mitos, textos e narrativas sagradas; Religião/ética nas tradições
religiosas: Fundamentação dos limites éticos nas tradições religiosas; Ética e
moral no processo de humanização: Orientações, normas e limites éticos das
tradições religiosas, as determinações das tradições religiosas no processo de
(des)humanização; Direitos humanos e diversidade religiosa: Os direitos humanos
perpassam as tradições religiosas; Líderes religiosos: Os líderes religiosos e
as tradições; Religião Concepção de ser humano: Concepções de corpo, gênero e
sexualidade nas tradições religiosas, situações limites e busca do translimite;
Finitude humana: Finitude humana e transcendência, as práticas/vivências
religiosas e a busca de superação da finitude.
2.17. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) GEOGRAFIA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões técnicas e metodológicas da Geografia;
Relações sociedade/natureza do ensino da Geografia; O repensar constante do
ensino da Geografia a partir da leitura das paisagens; Cartografia: uma forma de
ler o mundo; 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 urbanização
mundial; A industrialização brasileira e o processo de urbanização brasileira
(movimentos da população), questão ambiental (qualidade de vida); Relação
cidade/campo; As relações de produção, circulação, distribuição e consumos nos
vários movimentos de ocupação do território brasileiro; Recursos naturais
brasileiros no processo de produção; Organização do território nacional (questão
ambiental); A organização da sociedade no território brasileiro; A organização,
planejamento e o processo regional do território brasileiro; Outras formas de
regionalização do Brasil (regiões geoeconômicas e os quatro Brasis); As relações
de trabalho e os movimentos da população os recursos naturais; Organização do
espaço mundial, processo de industrialização e urbanização na edificação
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 escala geológica do tempo, 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 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. Acordos econômicos mundiais (blocos econômicos). MERCOSUL.
2.18. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) HISTÓRIA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos metodológicos do ensino da História; A
história como conhecimento humano; Formação do espaço social brasileiro a
apropriação da terra, a apropriação da América pelos Europeus, formação da
sociedade brasileira, a organização administrativa, a organização econômica e as
formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas
das minas, influência das ideologias literais na história do Brasil e movimentos
político-sociais no contexto da história nacional, transformações ocorridas na
Europa no início do século. XIX e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil;
Formação do espaço social brasileiro independente: a colonização da América –
sistemas coloniais e mercantilismo, movimentos da independência, a organização
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do Estado Brasileiro, movimentos populares e agitações político sociais nas
províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no
Brasil. O Brasil no século XX, a Segunda república e a crise mundial, uma
experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e a era JK, o golpe de
1964 e a abertura democrática. O Estado Brasileiro na América Latina. O Estado
Brasileiro atual, os Estados Nacionais na América Latina (semelhanças e
diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX
nas Américas. A modernização dos Estados Republicanos na América Latina –
Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos Estados
republicanos na América Latina e suas manifestações. As novas relações
econômicas e políticas – a Globalização e o Mercosul, as manifestações culturais
na América Latina – ontem e hoje; A construção do Brasil contemporâneo na ordem
internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e
a disputa pelas regiões produtoras de matéria prima, consolidação do Capitalismo
monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as
grandes potências e a consolidação do capitalismo monopolista no Brasil,
governos militares na América e o processo de redemocratização desenvolvimento
brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual. O ensino de
história e a diversidade de linguagens no trabalho com documentos em situações
escolares/o ensino de história e diferentes locais e meios de aprendizagem.
2.19. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) INGLÊS
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A estrutura da língua: forma, significado e uso;
Morfologia; Sintaxe; Semântica; O idioma da língua em contextos comunicativos;
Coesão; Coerência; Referência; Substituição; O idioma em contextos sociais;
Discurso e ideologia; Gêneros; Ensino/aprendizagem do idioma; Abordagens e
métodos no ensino de inglês como língua estrangeira: SLA - aquisição de segunda
língua; ESP – inglês para fins específicos; A abordagem de interação social; O
papel do professor de Inglês: o professor como um profissional reflexivo, o
professor de inglês na perspectiva da inclusão, o professor como pesquisador;
Desenvolvimento
de
materiais
para
auxílio
do
ensino
do
idioma;
Inter/transdisciplinaridade; A inserção de novas tecnologias de informação e
comunicação (NTICs) no ensino de inglês como língua estrangeira; Questões
relevantes em linguística aplicada; Linguagem e identidades sociais; Identidade
linguística e globalização; Multiculturalismo; Avaliação.
2.20. PROFESSOR DE MÚSICA
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A importância da Apreciação Musical. Níveis da
audição musical. Audição Musical ativa. Elementos da Música: Timbre, Dinâmica,
Ritmo, Andamento, Melodia, Forma, Harmonia, Textura, Estilo, Gênero, Caráter.
Teoria musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de
compasso simples e composto. Regras básicas de grafia musical. Articulação e
sinais de repetição; intervalos, elementos de harmonia, escalas; tonalidade;
ornamentos, graus tonais e modais; cadências. Representação gráfica utilizada na
música popular (cifras). Fisiologia da voz. História da Música Ocidental: Música
da Grécia; Música Medieval; Música Renascentista; Música Barroca; Música
Clássica; Romantismo do séc. XIX; Música Moderna e Contemporânea (séculos. XX e
XXI). Música popular brasileira e folclórica. Cultura popular e contextos sócioantropológicos de origem. A riqueza musical da Minas Gerais. Música erudita
brasileira: principais fases e compositores. Educação musical: escolas e
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tendências a partir do século XX; atividades musicais na escola básica. O
processo
de
ensino-aprendizagem
de
Música
nos
diferentes
períodos
de
desenvolvimento da pessoa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da
Música.
2.21. PEB 3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (6º AO 9º ANO) MATEMÁTICA
I - MATEMÁTICA: NÚMEROS E OPERAÇÕES: Conjuntos Numéricos e Operações: Naturais,
Inteiros, Racionais e Irracionais, Reais e Complexos. Matemática Financeira.
Cálculo Aritmético. ÁLGEBRA E FUNÇÕES: Polinômios e equações polinomiais,
equações
e
inequações:
polinomiais.
Proporcionalidade.
Funções:
afim,
quadrática. GRANDEZAS E MEDIDAS: Sistema Monetário. Medidas de Comprimento.
Medidas de Massa. Medidas de Tempo. Medidas de Áreas e Volumes. Medidas de
Ângulos. Medidas de Temperatura. Medidas de Velocidade e Aceleração. Medidas da
Informática. Medidas de Energia. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana. Geometria
espacial. Noções básicas de geometrias não-euclidianas. Trigonometria: relações
métricas e trigonométricas nos triângulos. Ciclo Trigonométrico. TRATAMENTO DA
INFORMAÇÃO: Cálculo Combinatório. Probabilidades. Noções de Estatística. Leitura
e Representação da informação em Gráficos, Tabelas e Pictogramas.
A EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA: é uma área das ciências sociais que se dedica ao estudo da
aprendizagem e ensino da matemática. Assim o candidato à docência em Matemática
deverá demonstrar conhecimento no Ensino da Matemática e para isso será avaliado
nos seguintes temas relativos à pesquisa em Educação Matemática: modelagem
matemática, resolução de problemas, história da matemática, jogos e ensino de
matemática, etnomatemática, tecnologias no Ensino da Matemática. Aspectos
metodológicos do ensino Matemática. Regra de três simples e composta. Funções e
inequações: do 1º grau, do 2º grau, modular, exponencial e logarítmica.
Trigonometria no triângulo retângulo. Funções e equações trigonométricas.
Progressões:
aritmética
e
geométrica.
Matrizes,
sistemas
lineares
e
determinantes. Análise combinatória: princípio multiplicativo da contagem,
permutações, arranjos, combinações e binômio de Newton. Probabilidades.
Geometria espacial: posições relativas, prismas (áreas e volumes), pirâmide,
cilindro, cone, esfera e poliedros. Estatística: tabelas, gráficos, medidas de
tendência central e medidas de dispersão. Matemática financeira: números
proporcionais, porcentagem, juros simples e compostos. Geometria analítica:
ponto,
reta
e
circunferência.
Números
complexos.
Polinômios.
Equações
algébricas. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação
espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos.
2.22. MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PNATE – Plano Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (guia do transporte escolar); Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei
Federal 8069 de 13/07/1990. Noções Básicas de Primeiros Socorros. Segurança dos
passageiros, Cartilha do transporte escolar / Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira.
Disponível
no
site:
http://www.mec.gov.br DENATRAN – Programa Brasileiro de Segurança no Trânsito.
Ministério da Justiça, Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de
Segurança Pública, Brasília, 1997. (PNT POLITICA NACIONAL DE TRANSITO).
Disponível no site: http://www.denatran.gov.br- Noções sobre a prática do
trabalho. Relações Humanas. Qualidade no Atendimento ao Público. Telefones de
emergência;
Sinalização
de
trânsito,
uso
do
cinto
de
segurança.
A
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responsabilidade com as pessoas especiais
Apostila Educação Presencial (especializado
Transporte Escolar).

Código Brasileiro de Trânsito,
para Condutores de Veículos de

2.23. MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cuidados essenciais com a criança: alimentação,
repouso, higiene e proteção. Noções de puericultura. Conceitos de educar e
cuidar. Gêneros literários infantis: principais autores brasileiros de histórias
infantis. Estrutura da Educação Infantil, fundamentação e importância. O
desenvolvimento emocional, motor e físico das crianças. Construção da Identidade
e desenvolvimento da autoestima. A Importância dos limites: como tratá-los. O
trabalho com a pluralidade cultural na educação infantil. Os primeiros dias da
criança na unidade escolar: adaptação. Conceito de Brinquedoteca. Noções de
primeiros socorros relacionados a crianças. Tipos de recreações pedagógicas.
Atividades recreativas: jogos e brincadeiras infantis. Ludicidade na educação
infantil. Importância do brincar. Brinquedos e brincadeiras adequadas para cada
faixa etária. Construção social e desenvolvimento cognitivo através da
brincadeira. Função da música na percepção e no desenvolvimento do esquema
corporal infantil. Noções de cuidados para crianças com necessidades educativas
especiais.

