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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 

Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e 

nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

MATEMÁTICA 
 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 

MONITOR DE CRECHE 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimentos Básicos de 1° Socorros; Noções de 
Alimentação; Noções de Higiene pessoal; Noções de como alimentar crianças; Creche e 

planejamento: organização do tempo e do espaço; Rotina Diária; A criança em seu 
desenvolvimento global: 0 a 6 anos; A criança enquanto cidadã e os seus direitos 

conquistados e garantidos; A concepção de creche: equipamento educativo; Brincar: 

formas privilegiada e prazerosa de aprender e desenvolver; Políticas para a educação 
infantil e o processo histórico; Estatuto da Criança e do Adolescente. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: - Operação veículos motorizados especiais, tais 

como: Retroescavadeira. 

- Noções de mecânica e manutenção básica das máquinas e seus implementos. 
- Procedimento de operações. Noções básicas de manutenção como: Verificação dos 

principais níveis de lubrificantes e combustíveis. Calibragem dos pneus (se for o caso). 
Funcionamento do painel de instrumentos. Verificação do pré-filtro e filtro de ar. 

Verificação das correias principais (tensão). Verificação da água do radiador. Inspeção 

do material rodante quanto a vazamentos e travamentos nos roletes e rodas-guias. 
Operação: 

 - Noções de como Operar o Equipamento: Regulagem do banco e espelhos do 
equipamento. Segurança no Trabalho: Noções básicas. Equipamentos de Segurança. 

-Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. 

Sinalização de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Direção defensiva. Primeiros 
Socorros. 

- Proteção ao Meio Ambiente.  

LIXEIRO 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 

Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Classificação dos resíduos. Destinação do lixo domiciliar e 

hospitalar. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Coleta do 
lixo domiciliar, hospitalar e industrial. Serviços de carga e descarga, armazenagem e 

disposição final do lixo. Serviços de limpeza e varrição de vias e logradouros públicos. 

Reciclagem. Material Reciclável. Coleta Seletiva. Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPIs. Procedimentos de Segurança 

 
ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); 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. 

INSPETOR DE ALUNO 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Concepções de Educação e Escola. Função social da 

escola e compromisso social do educador. Relação Interpessoal. Ética no trabalho. 
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Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. 
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Primeiros socorros. 

Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
Lei Federal 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 

alterações posteriores. 
MEC/SEESP - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf 

Resolução n.º 4, de 13 de julho de 2010 CNE/CEB - Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf, Noções de Higiene, Saúde e 
Alimentação de Criança 

MONITOR DE ÔNIBUS  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Concepções de 
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Relação 

Interpessoal. Ética no trabalho. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. 

Primeiros socorros. 

Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Lei Federal 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 

alterações posteriores. 
MEC/SEESP - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf 
Resolução n.º 4, de 13 de julho de 2010 CNE/CEB - Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf, Noções de Higiene, Saúde e 
Alimentação de Criança 

OFICIAL DE ESCOLA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) Noções de Informática: Noções de 

Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-

Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 

aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos 
e comandos. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de 

textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 

tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e 

comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 

macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 

numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais 
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 

mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, 

links, sites, busca e impressão de páginas. Principais comandos do Internet Explorer. 
Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao público interno e externo. 

Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do processo de comunicação. 
Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de 

telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, 

chamada em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e 
procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares, 

intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos para pessoas que 
lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones 

públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de 

uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas 
de comportamento no ambiente de trabalho.  

MOTORISTA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

1. Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações;  

2. Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de veículos 
automotores, habilitação, infrações e penalidades.  

3. Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança 
individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.  

4. Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo; 

equipamentos obrigatórios. 
5. Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; sistema 

elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração, 

transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial); aparelhos 
registradores do painel.  

6. Licenciamento de veículos.  
7. Classificação dos condutores.  

8. Habilitação. 9. Deveres e proibições.  

10. Infrações e penalidades. 
PROVA VEICULAR 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
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ENSINO SUPERIOR 

NUTRICIONISTA 

PORTUGUÊS: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário 
e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); 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. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção 

Básica – Estratégia de Saúde da Família;  Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional 
de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e 

Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de 
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da 

Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de 

Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – 
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. 

Pirâmide Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das 

necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas normais. 
Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 

alimentares. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: 
alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), 

do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios 

básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações 
hospitalares. Nutrição Materno-Infantil: Particularização da dieta normal por estado 

fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde materno-infantil: gestação, 
lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições sanitárias, 

composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; 

técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, métodos e procedimentos de 
recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas de 

higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de 

cardápios a nível institucional. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e 
nutricional. Municipalização da merenda escolar, Programas educativos - fatores 

determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e 

desnutrição proteico-calórica. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; 

controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. 
Legislação: (Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do 

Nutricionista. 

 
 

PROFESSORES 

PORTUGUÊS 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); 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. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

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.  

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 
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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. 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).  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, 

educação, lazer e esporte. Fundamentos e métodos da educação infantil. Conhecimentos 
básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. A literatura infantil na infância. O 

lúdico e a imaginação na infância. A organização do tempo e do espaço na educação 

infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. 
Relação afetiva criança/adulto. Integração família/instituição de educação infantil. 

Mecanismos de participação. Conhecimentos Básicos de 1° Socorros; Noções de 
Alimentação; Noções de Higiene pessoal; Creche e planejamento: organização do tempo 

e do espaço; Rotina Diária; A criança em seu desenvolvimento global: 0 a 6 anos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO  

BÁSICA I 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 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.  

PEB II – LÍNGUA 

PORTUGUESA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): Uso, descrição e análise de estruturas 

da Língua Portuguesa: Fonética e Fonologia; emprego das letras e Acentuação Gráfica; 
Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Ortografia (sistema 

ortográfico vigente); Emprego dos Sinais de Pontuação; Estilística (Figuras de 

linguagem); Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais; Emprego 
do Acento Indicativo da Crase. 

Texto: informações explícitas e implícitas; significado de palavras e expressões; tema do 
texto. Suporte, gênero e enunciador do texto; textos de diferentes gêneros 

PEB II – LÍNGUA INGLESA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: O processo de construção de conhecimento e de ensino e 
aprendizagem na área de Língua Inglesa, nas práticas escolares e nas relações com o 

cotidiano. A língua estrangeira como discurso. Conhecimento contextual: Interlocutores, 
lugar, tempo e objetivo do evento comunicativo. Conhecimento textual: descrição, 

explicação e argumentação. Gêneros textuais: notícias, anúncios/propagandas, 

publicidades, manuais, curriculum vitae, e-mails, músicas, poesias, literaturas e outros. 
A diversidade cultural e as relações étnico-raciais. Reconhecer marcas identitárias da 

cultura brasileira em sua multiplicidade, referenciadas com a cultura dos países falantes 
da língua inglesa. O papel da língua inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua 

Inglesa, suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de 

conhecimento. Aspecto linguístico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função 
social da língua: ambiente profissional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos de 

jornais, palestras e comunicação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no 
ensino da língua estrangeira. Concepções de texto, de avaliação e registro do 

desempenho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Língua 
Estrangeira.  

PEB II - HISTÓRIA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: os processos históricos, teorias, métodos, linguagens, 

suas tecnologias e relações com outras áreas do conhecimento. É também um referencial 

para avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular, bem como 
a aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. 

1) Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova 

História e as correntes atuais do pensamento historiográfico. 
2)TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e espacial das relações sociais de 

produção, destacando o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, 
terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os 

movimentos de resistência. 

3) CULTURA - Representações culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de 
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comunicação e aos movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. 
4) IDÉIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: industrial e dos meios de 

comunicação. Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as 

lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. 
5) PODER E VIOLÊNCIA - Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos 

grupos organizados. Movimentos de resistências e reivindicatórios. 
6) GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. A invenção da imprensa e 

divulgação de idéias. Novas formas de integração e desintegração econômica e 

distribuição de poder. A modernização do Brasil. 
7) NAÇÃO E NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado 

Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. 
8) CIDADANIA - O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: 

escravidão na Antigüidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos em prol da 

igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. Movimentos de preservação da 
memória nacional e dos grupos sociais. 

9) A construção de noções de temporalidade na história ensinada. 

PEB II - GEOGRAFIA  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Publicações Institucionais. Ministério da Educação 

(www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 5 
(Geografia); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 

Cultural e Saúde. Evolução do pensamento geográfico; O ensino da Geografia no ensino 

fundamental; A formação do mundo atual – geopolítica e economia: A Geografia e as 
guerras mundiais, A geopolítica na Guerra Fria, A economia mundial e a globalização, O 

Brasil no mundo globalizado, A geopolítica no mundo atual; Espaço, produção e 
tecnologia: Indústria e transformações no espaço geográfico, Indústria e globalização, A 

indústria no Brasil, Tendências da agricultura mundial e políticas agrícolas no mundo 

desenvolvido, O espaço agrário no mundo subdesenvolvido e no Brasil; Energia – 
geopolítica e economia: A infraestrutura energética no mundo, As fontes alternativas e a 

energia no Brasil; Espaço e sociedade: Crescimento populacional no mundo e no Brasil, 
Economia e sociedade, Povos em movimento, Etnia e modernidade no mundo e no Brasil, 

Conflitos étnico-nacionalistas e separatismo; Espaço geográfico e urbanização: A 

urbanização mundial, Urbanização no Brasil; Natureza, sociedade e questão ambiental: 
Questão ambiental e desenvolvimento sustentável, A Terra – dinâmica, estrutura, forma 

e atividades humanas, Dinâmica climática e paisagens vegetais no mundo e no Brasil, 
Água – aproveitamento, geopolítica e conservação; Sistemas de localização e 

representação cartográfica: Sistemas de localização cartográfica e fuso horário, A 

representação do espaço geográfico; Os domínios naturais; Os grandes conjuntos 
climato-botânicos; O quadro geomorfológico da Terra; Características dos Povos e Países 

da Terra. 

PEB II - CIÊNCIAS 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Ciências no Ensino Fundamental - caracterização da área; 

fases e tendências dominantes; ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e 
ensinar ciências naturais: a experimentação; Ciências e métodos científicos; abordagem 

metodológica de conteúdos; temas e atividades; objetivos gerais, conteúdos e avaliação 

para o ensino fundamental; orientações didáticas. O Universo - origem; o Sistema Solar; 
o Sol como fonte de energia; movimentos da Terra e da Lua e suas consequências. 

Rochas e solos - origem e estrutura da Terra; origem, tipos, composição e modificações 
das rochas; minérios, jazidas e minas; formação e tipos de solos; práticas agrícolas; 

erosão; doenças relacionadas com o solo; exploração e conservação do solo; 

combustíveis fósseis. Ar atmosférico - composição; relações com os seres vivos; poluição 
do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica e suas variações; ventos; 

noções básicas de meteorologia. Água - propriedades físicas e químicas; ciclo da água; 
relações com os seres vivos; pressão na água; flutuação dos corpos; vasos 

comunicantes; poluição da água; purificação da água; doenças relacionadas com a água; 

tratamento de água e esgoto. Meio Ambiente e Sociedade - Ecologia: conceitos 
ecológicos; ciclos biogeoquímicos; estudo das populações; sucessão ecológica; 

interações; cadeias, teias e pirâmides ecológicas; relações entre os seres vivos; 
reciclagem; energias alternativas; poluição e desequilíbrio ecológico. Seres vivos - 

Evolução: Lamarck e Darwin; mutação e seleção natural; biodiversidade. Citologia: célula 

(características, propriedades físicas e químicas); membrana, citoplasma e núcleo; 
atividades celulares; reprodução e desenvolvimento. Classificação dos Seres Vivos (cinco 

Reinos): classificação e caracterização geral (filos, classes, ordens, famílias, gêneros e 

espécies); funções vitais; adaptações ao ambiente e representantes mais característicos. 
Os Vírus. Biologia humana - origem e evolução do homem; anatomia e fisiologia 

humanas; doenças carenciais e parasitárias: métodos de prevenção e tratamento. Saúde 
no Ensino Fundamental - concepção, objetivos, conteúdos, avaliação, orientações 

didáticas. Orientação Sexual no Ensino Fundamental - concepção, objetivos, conteúdos, 

orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel; polialelia; grupos sanguíneos; sexo e 
herança genética; anomalias cromossomiais; interação gênica. Fundamentos de Química 

- estrutura e propriedades da matéria; estrutura atômica; elementos químicos; tabela 
periódica; íons; moléculas; substâncias químicas; misturas e combinações: separação de 

misturas; reações químicas (tipos e equações); óxidos, bases, ácidos e sais; 

eletroquímica; termoquímica; equilíbrio químico. Química Orgânica: cadeia carbônica; 
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fórmulas estruturais; classes de compostos orgânicos; Fundamentos de Física - estados 
físicos da matéria e mudanças de estado; força; movimento; energia cinética e potencial; 

gravidade; massa e peso; trabalho e potência; máquinas simples; hidrostática; 

movimentos ondulatórios; fenômenos luminosos; espelhos e lentes; calor e 
termodinâmica; eletricidade e magnetismo. 

PEB II - MATEMÁTICA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Publicações Institucionais. Ministério da Educação 

(www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 3 

(Matemática); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural e Saúde. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 

divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto. Equação do 

1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 

gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, 

média ponderada, mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, 
permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Aprender e ensinar 

Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber matemático; o aluno e o saber 

matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A resolução de problemas e o 
ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e 

aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; 

jogos nas aulas de Matemática; o uso das calculadoras. 

PEB II – ARTE 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Publicações Institucionais. Ministério da Educação 
(www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 7 

(Artes); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural e Saúde. Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e 

jogo. Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino das artes 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. 

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: O processo de construção do conhecimento e de ensino e 

aprendizagem na área de Educação Física, nas práticas escolares e nas relações com o 
cotidiano. O corpo e o movimento humano nas diferentes formas e modalidades do 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da dança e da luta. Jogos Cooperativos 

- uma pedagogia para o esporte: origem, evolução, primeiros movimentos, história no 
mundo e no Brasil, conceito, características, visão e princípios sócio-educativos da 

cooperação. Princípios e fundamentos da atividade física: individualidade biológica, da 
sobrecarga crescente, da especificidade, da continuidade, da reversibilidade. Ludicidade: 

o jogo e a brincadeira no contexto escolar. Atividade Motora Adaptada no processo de 

construção do conhecimento e de ensino aprendizagem na área de Educação Física. Vida 
saudável: a questão da saúde e sua relação com a qualidade de vida. Eixos norteadores 

de Educação Física e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com outras 
áreas de conhecimento. Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, consciência da 

cooperação no esporte, ensinagem cooperativa do esporte, categorias dos jogos 

cooperativos. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente 
curricular, a Educação Física enquanto linguagem. O esporte na escola. A sociabilização 

do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou 

esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Conteúdos de orientação didático-
pedagógica em Educação Física: habilidades motoras e desenvolvimento, atividade e 

aptidão física, saúde e qualidade de vida, o desenvolvimento dos conteúdos. Concepções 
de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Educação Física. 

 


