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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL SUPERIOR 

 

Professor Educação Básica  

PORTUGUÊS: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário), tipologias textuais: narração, descrição e argumentação; interpretação e organização interna. 

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos 

verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; 

processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e 

período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 

transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; 

mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. 

Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 

paralelismo; variação linguística: norma culta. 

MATEMÁTICA: Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). 

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 
porcentagem. Juros.  

Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de 

medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. 

Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas 

em figuras planas; perímetros e áreas.  

Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções. Gráficos 

e tabelas: interpretação. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº 9.394/96 - 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para 
obtenção do conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br.  

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do 

site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o 

atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).  

Lei Complementar Municipal nº 207/2006 e alterações. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A instituição e o projeto educativo. Reflexões sobre prática 

pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente alfabetizador. A criança: o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade. A linguagem oral e escrita: ideias e práticas correntes. Reflexões sobre a 

prática pedagógica nas diversas áreas de ensino. Alfabetização e letramento: diferenças conceituais; 

psicogênese da língua escrita; a mediação do professor no processo de construção da escrita. Prática de 
linguagem oral, leitura e produção de texto. Conceito de texto. Concepções sobre a avaliação do 

desempenho do aluno. A Matemática no cotidiano e nas práticas escolares. Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental (endereço eletrônico MEC). Concepções de Educação e Escola. Função social da 

escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de 

aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do 

educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 

político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas 

ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em 

ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. 
Gestão participativa na escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, 

Vygotsky e Wallon. 

 

 


