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CONCURSO PÚBLICO N°001/2019 
Edital da 1ª Retificação 

30 de Abril de 2019 
 

O MUNICÍPIO DE UCHOA, torna pública O EDITAL DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2019 – ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMAÁTICO: 
 

1. DAS RETIFICAÇÕES 
1.1 No Edital Normativo do Concurso Público nº 001/2019 em Especial em seu ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO no 
item “II.III Nível: Ensino Superior Completo” considerar as correções conforme segue: 
 
1.1.1 Na PARTE COMUM, para o atendimento ao item 4.3.3.2 Composição das Provas Objetivas de Múltipla Escolha para o 
Nível: Ensino Superior completo e Nível: Ensino Superior completo (Educação), EXCLUA-SE todo o conteúdo referente a 
CONHECIMENTOS GERAIS. As provas para o Nível Superior não constarão com questões desta área do conhecimento. 
 
1.1.2 Na PARTE ESPECÍFICA: CONSIDERAR para os cargos de Professor, a saber: Professor de Educação Básica I, Professor de 
Educação Básica II – A. Educação Especial, Professor de Educação Básica II – Educação Física, Professor de Educação Básica II – 
Arte, Professor de Educação Básica II – Ciências, Professor de Educação Básica II – Geografia, Professor de Educação Básica II – 
História, Professor de Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa e Professor de Educação 
Básica II – Matemática o apresentado abaixo para as Questões referentes à LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL / CONHECIMENTOS 
DIDÁTICOS: 
Lei nº 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei nº 9.394/1996. LDB – Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. 
Decreto nº 7.611/2011 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências. 
Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.  
BNCC- Base Nacional Comum Curricular – Texto Introdutório 
Constituição Federal – Artigos 205-206-207-208-209-210-211-212-213-214 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
LUCKESI, Carlos Cipriano “Avaliação da Aprendizagem Escolar” 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra; 2009 
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Editora Moderna, 2013. 
 
1.1.3 Na PARTE ESPECÍFICA, CONSIDERAR para cada cargo o CONHECIMENTO ESPECÍFICO abaixo apresentado:  

 
PARTE ESPECÍFICA: 

CARGOS CONTEÚDO ESPECÍFICO 

Cirurgião 
Dentista 

Epidemiologia em saúde bucal. Principais problemas de saúde bucal no país e formas de prevenção. 
Cárie dentária: conceito, diagnóstico e tratamento. Preparos cavitários típicos e atípicos: 
nomenclatura e classificação das cavidades, princípios gerais de preparo. Proteção do complexo 
dentino-pulpar: importância, indicações e substâncias forradoras, proteção pulpar direta e indireta, e 
tratamento expectante. Amálgama: preparos cavitários, considerações clínicas, indicações e 
contraindicações. Indicações e contraindicações em exodontia: técnica cirúrgica, complicações e 
acidentes. Anestesia local em odontologia: substâncias usadas, classificação, acidentes e 
complicações. Etiologia das doenças periodontais, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Cadernos 
de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal. Código de ética da profissão. 

Professor de Concepções de Educação e Escola. Aprendizagem e Desenvolvimento. Currículo, Planejamento e 
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CARGOS CONTEÚDO ESPECÍFICO 

Educação 
Básica I 

Avaliação. Projeto político-pedagógico. A organização do tempo, espaços e ambientes na educação 
infantil. Atividade Lúdica no desenvolvimento infantil: jogos, interações e brincadeiras. Cuidar e 
Educar. Relação família e escola. Diversidade e individualidade. Educação Inclusiva. Ética no trabalho 
docente. Função social da escola e compromisso social do educador. Tendências pedagógicas. A 
construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar 
e transversal do conhecimento. 

Professor de 
Educação 

Básica II – A. 
Educação 
Especial 

Histórico da Educação Especial. Papel do professor frente aos alunos com necessidades educativas 
especiais. Atendimento educacional especializado. Educação inclusiva e práticas pedagógicas. A 
inserção escolar - relações entre família e escola. Inclusão. Conceito de Necessidades Educacionais 
Especiais. Fundamentos da Educação Inclusiva. Avaliação do aluno com NEE. Serviços em Educação 
Especial.  Declaração de Salamanca. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva.  

Professor de 
Educação 
Básica II – 

Educação Física 

Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 
Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os 
desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; 
corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. 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. A Educação Física no currículo da 
Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação 
Física na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e 
avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e 
transformação didático – pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. 

Professor de 
Educação 

Básica II – Arte 

Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral 
das artes; história e ensino de arte no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e 
expressão; a obra de arte e sua recepção; artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; 
comunicação na contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos 
estruturais da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de 
aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na 
educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, 
contextualizar. As danças como manifestações culturais. História da Arte. O que é Arte. Cores. 
Desenho. Desenho em Quadrinhos. Esculturas. Estrutura das Cores. Grafite. Música. Percepção das 
Cores. Pintura. Teatro. 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
Ciências 

Bioquímica. Água, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Respiração. 
Fotossíntese. Replicação, transcrição e tradução. Citologia e Histologia: componentes estruturais e 
funcionais da célula, célula procariota e eucariota. Gametogênese. Embriologia. Tecidos: epitelial, 
conjuntivo, muscular e nervoso. Anatomia e fisiologia: humana e animal comparadas. Os seres vivos: 
sistemas de classificação e regras de nomenclatura. Características principais e taxonômicas dos 
Reinos: Monera, Protista e Fungi. Reino Plantae: sistemática, anatomia, histologia, morfologia, 
fisiologia, reprodução e evolução. Reino Animalia: sistemática, morfologia, reprodução e evolução. 
Vírus. Genética: natureza do DNA, dos genes, dos genomas e dos cromossomos. Herança genética, 
recombinação, interação gênica, mutações. Tecnologia do DNA recombinante. Genética de 
populações e evolutiva. Ecologia: Biosfera, ecossistema, comunidade, população. Fluxo de matéria e 
energia nos ecossistemas, cadeias e teias alimentares. Relações ecológicas. Biomas. O Homem e o 
ambiente: biodiversidade, poluição e degradação ambiental. FÍSICA: Os ramos clássicos da física. 
Cinemática Escalar. Cinemática Vetorial. Composição de Movimentos. Movimento Circular (MCU). 
Dinâmica e Força. Hidrostática. Trabalho e Energia. Calor e Termo Dinâmica. Eletricidade e 
Magnetismo. Movimento ondulatório (som e luz). QUÍMICA: Conceitos Básicos. Estrutura Atômica. 
Classificação Periódica. Ligações Químicas. Massas Atômicas e Moleculares. Ácidos, Bases e Sais. 
Teoria Cinética dos Gases. Reações Químicas. Cálculos estequiométricos. Soluções. Termoquímica. 
Cinética Química. Equilíbrio Químico. Equilíbrio Iônico. Eletroquímica. O Átomo de Carbono. Funções 
Orgânicas e Isomeria. 

Professor de Os principais conceitos da geografia, os continentes, O capitalismo e a construção do espaço 

http://www.brasilescola.com/artes/artes.htm
http://www.brasilescola.com/artes/cores.htm
http://www.brasilescola.com/artes/desenho.htm
http://www.brasilescola.com/artes/desenho-quadrinhos.htm
http://www.brasilescola.com/artes/escultura.htm
http://www.brasilescola.com/artes/estrutura-das-cores.htm
http://www.brasilescola.com/artes/grafite.htm
http://www.brasilescola.com/artes/musica.htm
http://www.brasilescola.com/artes/percepcao-das-cores.htm
http://www.brasilescola.com/artes/percepcao-das-cores.htm
http://www.brasilescola.com/artes/pintura.htm
http://www.brasilescola.com/artes/teatro.htm
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CARGOS CONTEÚDO ESPECÍFICO 
Educação 
Básica II – 
Geografia 

geográfico, O socialismo, Capitalismo x Socialismo: A guerra Fria. O subdesenvolvimento, Novos 
países industrializados: Substituição de importações, Plataforma de exportação, O comércio mundial, 
China: um país, dois sistemas. América Latina, África. A formação e a Expansão do território brasileiro; 
Caracterização, estrutura geológica e relevo. O clima, ecossistemas, A hidrografia, a Organização 
político-Administrativa e a divisão regional do Brasil. Os complexos regionais brasileiros. O comércio 
exterior brasileiro, o espaço agropecuário brasileiro, a estrutura fundiária e os conflitos de terra no 
Brasil. Recursos minerais do Brasil, Recursos energéticos. A industrialização no Brasil. Os transportes 
no Brasil. A população brasileira: crescimento e formação étnica, distribuição e estrutura. 
Movimentação da população no Brasil. Urbanização. Relação Sociedade - Natureza : do meio natural 
ao meio técnico-científico informacional, A Reordenação do Espaço Mundial: modos de produção, 
suas especificidades e repercussões na organização especial, O Espaço Agrário: apropriação e 
expropriação do espaço mundial, O espaço urbano-industrial e a dinâmica sócio espacial mundial, A 
apropriação da natureza pelas sociedades contemporâneas e as implicações na produção do espaço 
geográfico, A regionalização do espaço mundial: da bipolarização à multipolarização, o processo de 
globalização e suas implicações. 

Professor de 
Educação 
Básica II – 
História 

Introdução aos estudos históricos: historicidade do conhecimento histórico: metodologias e 
conceitos da ciência histórica. Periodização e tempo. O historiador e seu trabalho. Conhecimento e 
verdade em história. Pré-história: primórdios da humanidade. Períodos da pré-história. Primeiros 
habitantes da América / Brasil. Antiguidade Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, 
Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade Clássica: a Civilização Grega e Romana, 
economia sociedade e cultura. Idade Média: o Feudalismo. O Império Bizantino. O mundo islâmico. O 
império de Carlos Magno. Os grandes reinos germânicos. As cruzadas. A formação das monarquias 
nacionais. As grandes crises dos séculos XIV e XV. O renascimento cultural e urbano. A emergência da 
burguesia. Idade Moderna: o renascimento comercial e o declínio do Feudalismo. Os grandes estados 
nacionais. A revolução cultural do renascimento. O Humanismo. A Reforma e a Contrarreforma. As 
grandes navegações. O absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a Revolução Francesa. A era 
napoleônica e o Congresso de Viena. A Revolução Industrial. O Liberalismo, o Socialismo, o 
Sindicalismo, o Anarquismo e o Catolicismo social. As independências na América espanhola. Partilha 
da Ásia e da África. Imperialismo europeu e norte-americano no séc. XIX. A 1ª Guerra Mundial. A 
Revolução Russa. A crise de 1929. O Nazi-fascismo. A 2ª Guerra Mundial. O bloco capitalista e o bloco 
socialista. A guerra fria. A nova ordem mundial. América Latina e as lutas sociais. O socialismo em 
Cuba e na China. Integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, 
economia e sociedade no Brasil Colonial. A crise do sistema colonial. A família real no Brasil. A 
Independência. A crise e a consolidação do estado monárquico. Economia cafeeira e a imigração 
europeia. A Guerra do Paraguai. A crise do estado monárquico. A campanha abolicionista. A 
Proclamação da República. Da república oligárquica à revolução de 30. Nacionalismo e projetos 
políticos. Economia e sociedade do Estado Novo. O fim do Governo Vargas e a experiência 
democrática. Os governos militares. Redemocratização. A questão agrária e os movimentos sociais. O 
Brasil no atual contexto internacional. História do Estado de São Paulo. 

Professor de 
Educação 

Básica II – Inglês 

Purpose: Use structure, vocabulary, grammar, lecture strategies inside and outside texts.Translate 
texts as really are, however in a different way. Subject: Gramar: Nouns (gender, contable and 
uncountable); Articles (indefinite and definite);  Prepositions; Conjuctions; Verbs (conjugation, verb 
tense (present, past and future), auxiliary verbs, regular verbs, gerund, infinitive, modal verbs, 
anomalous verbs and common verbs); Adverbs (Kinds, comparative Degree of Superiority, 
Comparative Degree of Equality and Comparative Degree of Inferiority and Superlative); Adjectives 
(Comparative Degree of Superiority, Comparative Degree of Equality and Comparative Degree of 
Inferiority and Superlative); Pronouns (personal, relative, interrogative, possessive, adjective, 
reflexive, demonstrative); Interjections. Lecture Strategies, Skimming, Cognate, Conective, Text 
References, Prefix and Sufix; Vocabulary (Synonym and Antonym); Passive Voice; Direct and Indirect 
Speech; Tag Endings; If-Clause; Problematic Pairs; Read, Comprehend, Understand and analyse the 
elements from text will give you basis to answer the interpretative and grammar questions. 

Professor de 
Educação 

Texto Literário e não-literário. Prosa e poema - Diferença entre verso e poesia - Linguagem - Distinção 
entre as variantes do português (Níveis de linguagem) -Funções da linguagem -Compreensão, 
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CARGOS CONTEÚDO ESPECÍFICO 
Básica II – 

Língua 
Portuguesa 

interpretação e produção de texto narrativo. - Denotação e Conotação - Figuras de linguagem: 
comparação, metáfora, metonímia, aliteração, hipérbato, pleonasmo, silepse, onomatopeia, antítese, 
eufemismo, hipérbole, prosopopeia, sinestesia e ironia. - Sistema ortográfico vigente (Ortografia 
vigente, relação letra-fonema, separação de sílaba e translineação, acentuação tônica e gráfica) - 
Leitura, compreensão, interpretação e produção de texto dissertativo enfocando a semântica. 
Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. - Ambiguidade. - Leitura, compreensão, 
interpretação e produção de texto dissertativo enfocando o sistema ortográfico vigente. - Pontuação. 
- Estrutura e formação de palavras. - Estrutura das palavras. - Processo de formação de palavras 
(derivação, composição, sigla e redução) - Leitura, compreensão, interpretação e produção de texto 
(notícia, depoimento, artigo, conto) - Análise Morfossintática do período simples. Tipos de período - 
Tipos de período composto coordenado - Tipos de período composto subordinado - Análise do 
período composto coordenado. - Leitura, compreensão, interpretação e produção de texto narrativo. 
- Período composto subordinado. - Análise do período composto subordinado adjetivo. - Análise do 
período composto subordinado adverbial. - Análise do período composto subordinado substantivo. - 
Sintaxe de regência concordância e colocação. - Arte, cultura e sociedade. 

Professor de 
Educação 
Básica II – 

Matemática 

Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros 
(divisibilidade, números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum), 
Números racionais e irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números 
reais (relação de ordem e intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, definição da Função, 
funções definidas por fórmulas: domínio, imagem e contradomínio, gráficos, função Injetora, 
sobrejetora e bijetora, funções par e ímpar, funções crescentes e decrescentes, função inversa, 
função composta, função polinominal do 1º Grau, quadrática, modular, exponencial e logarítmica, 
resoluções de equações, inequações e sistemas. Sequência: progressão aritmética e geométrica. 
Geometria Plana: Ângulos: definição, classificação, unidades e operações, feixes de paralelas cortadas 
por transversais, Teorema de Tales e aplicações. Polígonos: elementos e classificação, diagonais, 
soma dos ângulos externos e internos, estudo dos quadriláteros e triângulos, congruências e 
semelhanças, relações métricas dos triângulos. Área: polígonos e suas partes. Álgebra: matrizes, 
determinantes, análise combinatória. Geometria Espacial: retas e planos no espaço (paralelismo e 
perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera (elementos e 
equações). Geometria Analítica: estudo analítico do ponto, da reta e da circunferência (elementos e 
equações). Tratamento da informação (gráficos e medidas de posição). Metodologia do ensino de 
Matemática: uso de material concreto, calculadora e computador. 

 
1.2 Para os demais cargos do Concurso Público nº 001/2019 o ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO não sofreu alteração. 
 
 

Uchoa/SP, 30 de abril de 2019 
 

 
 
 

VALDEMIR ANTÔNIO PINHEIRO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal de Uchoa 

 
 


