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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de 
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, 
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de 
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de 
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, 
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: 
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de 
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e 
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: 
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros 
literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do 
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades 
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, 
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, 
do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Esperança do Sul (RS). 
Lei Orgânica do Município de Esperança do Sul (RS). 
 
- Professor(a) de Artes: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no 
Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no 
ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das 
Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto 
atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de 
música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. História da 
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música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. 
Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da 
antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O 
Teatro como produto cultural e apreciação estética. Linguagem cênica: elementos 
formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. Contribuições de: 
Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e 
José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações aos dias 
atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, 
popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os 
elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da 
dança. Principais artistas plásticos da história. Conhecimentos básicos de informática. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Ciências: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. O universo: formação do universo; o 
sistema solar; o planeta terra; crosta terrestre; terra – sol – lua; biosfera. Atmosfera: 
características; propriedades; componentes; pressão atmosférica; meteorologia; poluição 
da Atmosfera. Água: composição; estados físicos da água; a água no meio ambiente; uso 
e consumo da água; processos de tratamento da água; a água e a saúde. Solo: formação; 
rochas; solo; erosão e queimadas; uso sustentável do solo; os minerais. Ecologia: 
ecossistemas; comunidades; populações; cadeia alimentar – equilíbrio e desequilíbrio; 
transferência de energia e matéria nos ecossistemas; relações entre os seres vivos; 
equilíbrio ecológico. Higiene e Saúde: saúde e doenças; prevenção. Origem da Vida e 
Evolução: organização celular dos primeiros seres vivos; seleção natural; matéria viva e 
matéria bruta; evolução dos seres vivos. Educação Ambiental – representações e práticas 
sociais em Educação Ambiental; Biodiversidade; Classificação dos seres vivos; vírus: 
características gerais; doenças. Reino Monera: bactérias; cianofíceas. Reino Protista: 
algas e protozoários; Reino Fungi: características gerais; fermentação. Reino Vegetal: 
algas; vegetais inferiores; vegetais superiores; características gerais. Reino Animal: 
principais características dos vertebrados – peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – 
principais características invertebrados – artrópodes, equinodermos, poríferos, cnidários, 
platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos. Organização do Corpo Humano: da 
célula ao organismo: citologia; histologia; funções de nutrição; alimentos; saúde e 
alimentação; anatomia e fisiologia dos sistemas; sistema de sustentação; sistema 
muscular; os sentidos; sistemas de coordenação e controle; sistema reprodutor e 
reprodução humana; noções de hereditariedade; sistema circulatório; sistema respiratório; 
excreção; O corpo: desenvolvimento e maturidade. Principais grandezas físicas escalares; 
noções de termologia; óptica; eletricidade; magnetismo; mecânica (movimentos); trabalho 
– máquinas simples; ondas; força – Leis de Newton; atração gravitacional. Introdução ao 
Estudo da Química: noções gerais de matéria; mudanças de estado de substâncias e 
misturas; sistemas; substâncias; misturas; átomo e suas partes; classificação periódica 
dos elementos; ligações químicas; funções e reações químicas; classificação e 
nomenclatura. Aquecimento global - efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de 
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ozônio. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais. 
 
- Professor(a) de Educação Física: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. 
A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e 
na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino 
fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão 
construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais 
de Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e 
transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados 
à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias proibidas/permitidas. Esportes: 
atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com bastões, 
técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-
desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e 
Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos 
e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Conhecimentos 
básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Geografia: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Cultura afro-brasileira e indígena. A 
evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a 
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: os impactos 
da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. 
Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. 
Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio internacional e 
desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos 
didáticos; As diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia; Ensino e 
pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem cartográfica. A cartografia nos diversos 
níveis de ensino. Orientação, localização e representação da terra. A divisão política, 
administrativa e o planejamento do território brasileiro. As regiões geoeconômicas 
brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias 
demográficas e desenvolvimento sócio-econômico. População: distribuição geográfica, 
estrutura, migrações. O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as 
consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as 
transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, 
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem 
mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos econômicos. Conflitos, 
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problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e 
hidrografia) numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento global. 
Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e gestão 
ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e 
turismo no ensino da geografia. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de História: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Antiguidade: Egito antigo; Grécia antiga; 
Roma antiga. Idade Média: Reino Franco; Feudalismo; Inquisição; Império Árabe; 
Cruzadas e Crise Feudal; Guerra dos 100 anos; Civilizações Pré- Colombianas. Idade 
Moderna: Renascimento; Reforma Protestante; Antigo Regime; Expansão 
MarítimoComercial; Colonização da América; Revoluções Inglesas; Revolução Industrial; 
Iluminismo; Independência dos EUA. Idade Contemporânea: Revolução Francesa; 
Doutrinas Sociais e Políticas do Século XIX; Imperialismo; Primeira Guerra Mundial; 
Revolução Russa; Crise de 1929 e Grande Depressão; Nazifascismo; Segunda Guerra 
Mundial; Guerra Fria; Descolonização Afro-Asiática; Ditaduras na América Latina; 
Revolução Islâmica no Irã; Nova Ordem Mundial. Brasil: Pré-História; Política, Economia e 
Sociedade Colonial; Escravidão; Independência; Primeiro Reinado; Regências; Segundo 
Reinado; Proclamação da República; República da Espada; República do Café com Leite; 
Era Vargas; República Liberal; Ditadura Militar; Nova República. Conhecimentos básicos 
de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Letras – Língua Portuguesa: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Prática pedagógica. Atividades de estímulo 
ao estudo e aprendizado. Metodologia de ensino da Língua Portuguesa. Projeto Político 
Pedagógico. Planejamento de aulas e avaliação de resultados. Relações de ensino-
aprendizagem. Inovações na educação. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Ética no trabalho docente. Currículo de Língua Portuguesa. Compreensão e 
interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes 
tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos. Ortografia. Fonologia. 
Morfologia. Sintaxe. Semântica. Literatura: gêneros, períodos e estilos da literatura 
brasileira. Novo acordo ortográfico. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Matemática: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Sistemas de numeração. Conjuntos. 
Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores, Frações. Números decimais. 
Medidas: área, perímetro, comprimento, capacidade, volume. Equação, inequação e 
função de 1º e 2º grau. Porcentagem. Proporcionalidade. Sistema de equações. 
Polígonos. Funções e relações: exponencial e logarítima. Progressões (PA e PG). 
Matrizes. Determinantes e sistemas lineares. Probabilidade. Polinômios e equações 
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algébricas. Trigonometria no triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e 
Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas e planas: quadrado, retângulo, triângulo, 
círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; 
esfera: cálculo de perímetros, áreas e volumes. Matemática financeira: juros simples, 
cálculo do montante e do principal. Juros compostos: cálculo do montante e do principal. 
Didática do ensino da matemática. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do 
cargo. Atualidades Profissionais. 
 
- Professor(a) de Pedagogia: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE. 
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. A educação básica no Brasil. 
Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Diretrizes curriculares para o ensino 
fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil. Fundamentos e organização curricular. Currículo e cultura. Tendências 
pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem 
e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Tecnologias 
no contexto educacional. Projeto político-pedagógico. Inatismo, empirismo e 
construtivismo. Ética no trabalho docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de 
aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Políticas Educacionais. Formação do Professor. O lúdico e os jogos na educação 
infantil. A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. 
Brinquedoteca. Bullying. Organização do trabalho pedagógico. Pressupostos teóricos e 
metodológicos da Educação Infantil. O corpo como linguagem, gesto, presença, 
expressão criativa. Conceito de infância. Concepções de desenvolvimento e suas 
implicações. Fases do desenvolvimento e características psicológicas da criança e suas 
implicações. Organização do espaço e do tempo das experiências de aprendizagem na 
educação infantil. Currículo Escolar. Interdisciplinaridade. Diversidade. Processos de 
Ensino Aprendizagem. Avaliação da aprendizagem na educação infantil. Psicologia da 
Aprendizagem e do Desenvolvimento. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita. 
Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. Bullying. O papel da 
avaliação no processo de aprendizagem na educação básica. Relações intra e 
interpessoais em sala de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da 
matemática nos Anos iniciais do ensino fundamental. Os conceitos de alfabetização e 
letramento. A prática educativa e as abordagens: liberais, construtivista, interacionista. 
Abordagens metodológicas e suas implicações pedagógicas. A formação do professor: 
saberes e fazeres necessários à formação docente. A prática pedagógica e seus 
elementos: do planejamento à avaliação. Processos de Ensino Aprendizagem. O brincar 
no espaço educativo. O papel do profissional da educação. Compreensão e valorização 
da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, 
Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin Freinet, 
Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Cipriano Luckesi, Sigmund 
Freud. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades 
Profissionais.  


