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ANEXO II 
Conteúdo Programático para Prova Objetiva 

MOTORISTA 
 

 

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. 

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. 

Professor de Educação 

Básica I. 

 

 

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: 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 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). 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Publicações Institucionais. Ministério da Educação (www.portal.mec.gov.br): 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 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: 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano 

pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Concepções: de educação, de Educação Infantil, de 

infância e de criança. Leitura e escrita na Educação Infantil. Plano de Ação Pedagógica Docente para a Educação 

Infantil. Corporeidade: o corpo criança criador de culturas e conhecimentos. Os processos de criação no brincar - a 

constituição do brinquedo. A exploração e a construção estética das crianças. Os processos de relação com obras 

de arte e das criações e autoria das crianças, junto às várias formas de expressão artística existentes: artes visuais, 

plásticas, literatura, música, dança, teatro, cinema. A prática docente: profissional, estética, ética, social, humana 

e dialógica com o outro. História da Educação Infantil no Brasil Educar-cuidar os corpos infantis. Composição de 

tempos e espaços na Educação Infantil. O conhecimento matemático na educação de crianças e suas relações junto 

às experiências cotidianas. Ciências naturais e suas relações com o ambiente, o corpo e o desenvolvimento humano 

na Educação Infantil. A Pesquisa e a exploração de novas descobertas na Ed. Infantil. Filosofia na educação de 

crianças. Avaliação e registro do processo educacional na Educação Infantil. Formação continuada de professores 

e suas relações com o professor pesquisador. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Professor de Educação 

Básica II - Língua 
Português. 

 

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: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 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). 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 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 

Plano de ação pedagógica docente para o ensino da Língua Portuguesa. Linguagem, interlocução e dialogismo: 

língua e linguagem. O preconceito linguístico. Discurso e texto: texto e elementos constitutivos do contexto de 

produção. Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas, marcas linguísticas. Práticas de leitura e 

produção de texto. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência. Texto e leitor: 

procedimentos de leitura. Tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, 

criação). A formação de leitores e produtores de texto. Sequências didáticas para o ensino de gêneros textuais. 

Experiências estéticas com o texto literário. Eixos norteadores de Língua Portuguesa e suas relações de 

transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Diferenças entre padrões do oral e 

do escrito; norma culta. Procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, permutação). A 

leitura do mundo virtual; a palavra (re) escrita e (re) lida na Internet. Análise e reflexão sobre o uso da língua: o 

papel da Gramática. Processos sintáticos: coordenação e subordinação. Tipos de frase. Recursos Estilísticos. Verbos: 

tempos e aspectos. Concordância Verbal e Nominal. Emprego dos pronomes, adjuntos adnominais e adverbiais. 

Crase, Pontuação, estudos linguísticos, semânticos e morfossintáticos da Língua Portuguesa. 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 Portuguesa. 

Professor de Educação 

Básica II – Matemática. 

 

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 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 

deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 

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 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). 

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. 

Professor de Educação 
Básica II – Geografia. 

 

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: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 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). 

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; Noções básicas de Geografia: Noções de Espaço: Conceitos e espaço em transformação; 

Orientação: Rosa dos Ventos e Coordenadas geográficas; Fusos horários: Fusos do Brasil, Horários de verão; 

Cartografia: Projeções, Escalas, Legendas, Sensoriamento remoto; Noções de Astronomia, Origem do Universo; O 

Sistema Solar; Movimentos da Terra; Estações do ano; Fases da Lua; II – Geografia do Brasil e Regional: A 

organização do espaço geográfico brasileiro; Posição geográfica do Brasil: localização e limites; Regionalização; O 

Brasil no contexto Mundial; Aspectos físicos: relevo, clima, vegetação e hidrografia; Aspectos humanos: formação 

e cultura da população, crescimento, distribuição, estrutura (etária, sexual, atividades setoriais e indicadores 

socioeconômicos), urbanização e suas consequências; Aspectos econômicos: atividade agropecuária (evolução, 

sistemas e áreas de produção, mão de obra e questão agrária), extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
http://www.presidencia.gov.br/legislacao


 
 

Prefeitura do Município de Motuca  
                ESTADO DE SÃO PAULO  

 
PROCESSO SELETIVO nº 01/2017 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017 

 

Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)334-9300 –  www.motuca.sp.gov.br  - Motuca / SP  

 

 

as atividades industriais, os meios de transportes e circulação de mercadorias; Os principais problemas ambientais 

rurais e urbanos. III – Geografia Geral e Geopolítica: Organização do espaço mundial; Divisão geográfica dos 

continentes; A produção do espaço nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos; Aspectos físicos dos continentes: 

relevo, clima, vegetação, hidrografia e dinâmica interna e externa da Terra; Aspectos humanos mundiais: teorias 

demográficas e crescimento, distribuição, estrutura, indicadores socioeconômicos. Aspectos econômicos: atividade 

agropecuária (modos, sistemas e áreas de produção) extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, as 

atividades industriais (tipos de indústrias, áreas industriais e sistemas de produção); A Geopolítica Mundial: da 

Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; O processo de globalização e suas implicações; Os blocos econômicos e suas 

áreas de influências: (MERCOSUL, União Europeia, NAFTA, APEC e outros); Os fluxos comerciais, de transportes e 

comunicações; A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, Tigres Asiáticos, transformações do leste 

europeu, nacionalismo e áreas de conflitos e guerrilhas; A questão ambiental; Os desafios da conservação 

ambiental: As interações entre sociedade e natureza; Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação. 

Professor de Educação 

Básica II – Ciências. 

 

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: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 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). 

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; 

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. 
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Professor de Educação 

Básica II – História. 

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: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 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). 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil 

Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - 

Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - 

Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antiguidade Clássica: Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento Cultural; 

Reformas religiosas; Revolução Industrial; Revolução Francesa; Independência dos Estados Unidos e América 

Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus; Colonização: Dominação, submissão e 

resistência; A crise do Sistema Colonial; O Brasil constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser o café e o café não 

é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em conflitos; O Brasil contemporâneo: O movimento da 

História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e Revoluções; Industrialização e urbanização; 

A cidade e o campo. 

Plano de ação pedagógica docente para o ensino da História. Eixos norteadores de História e suas relações de 

transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental para o ensino de História. 

Professor de Educação 
Básica II – Artes. 

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: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 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). 

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 
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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.Plano de ação pedagógica docente para o ensino da arte. Concepções de arte: ênfase nas 

diferenças entre arte como contemplação e arte como conhecimento. Concepções de arte e educação: experiências 

estéticas transformadoras. Relações com obras de arte populares e eruditas, contemplando as diversas formas de 

expressão artística existentes. O processo de construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de 

Arte, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. Conhecimentos gerais sobre linguagens visuais, 

plásticas, musicais, corporais, literárias, cênicas e cinematográficas. Processos de criação em arte: relações com a 

autoria do discente às formas de elaboração artística. Arte, educação e formação de professores: o papel do 

professor na mediação da racionalidade estética. Eixos norteadores da Arte e suas relações de transversalidade e 

interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. A Leitura, a contextualização e a produção como 

construção de conhecimento e de ensino e aprendizagem da arte. Valor da experiência, do diálogo, do pensar, da 

sensibilidade, da pesquisa, da imaginação da experimentação e da criação. Princípios e fundamentos da Cultura 

Corporal do Movimento. Relação entre arte, tempos e espaços na educação de crianças, jovens e adultos. 

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 Arte. 

Professor de Educação 

Básica II – Educação 
Física. 

 

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: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 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). 

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. 

Professor de Educação 

Básica II – Inglês. 

 

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 
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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: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 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). 

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. 

Gramática da Língua Inglesa. 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. 

Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar; Greetings; Wh – questions (What?, Who?, 

Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns; Personal Pronouns; Objective Pronouns; 

Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative 

Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present 

Tense; Simple Past Tense; Simple Future; Present / Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; 

going to – Future; Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying Time; Prepositions; Plural of 

nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives; Verb to be – Present tense; Articles; Colors; Fruit; Vegetables; Family 

relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials; Same & Different; Parts 

of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 3rd Conditional); Passive 

and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect speech); Opposites; Synonyms. 

 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao



