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CONHECIMENTOS GERAIS

 

Função social da escola, Currículo, Projeto Político Pedagógico; Concepções de Ensino-
Aprendizagem; Concepção histórico cultural (Vygotsky e Wallon); Inclusão digital; Teorias do 
conhecimento (Paulo Freire); Educação Inclusiva;  Planejamento e avaliação; Legislação da 
educação básica; Estatuto da Criança e do Adolescente; Atualidades. 

 

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Características dos diversos gêneros textuais. 3. 
Tipologia textual. (sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). 4. 
Elementos de coesão e coerência textual. 5. Funções da linguagem, Ortografia oficial. 6. Acentuação 
gráfica. 7. Emprego do sinal indicativo de crase. 8. Pontuação. 9.Emprego e descrição das classes de 
palavras. 10. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e regência). 11. Significação 
das palavras e inferência lexical através do contexto. 12. Fonética e Fonologia Fonema e Letra 
Ortografia 13. Recursos sonoros Vícios de linguagem Lexicologia Polissemia Sinônimos e antônimos 
Homônimos e parônimos; 14. Morfologia Estrutura as palavras Formação das palavras Neologismos e 
Estrangeirismos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Educação Infantil 

Concepção de Infância; concepções de atendimento à infância; Função Social da Educação Infantil; 
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Eixos Norteadores da Educação Infantil 
e o Papel do Professor;  

3.1.2 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Alfabetização na perspectiva do letramento; Alfabetização como processo de apropriação das 
diferentes linguagens: apropriação inicial da leitura e da escrita Oralidade e escrita; Perfil do 
Professor Alfabetizador; Letramento e a diversidade de Gêneros discursivos; Ideia de representação, 
funções sociais da escrita; Texto: unidade da língua, tipologia textual, produção e reestruturação de 
textos, análise linguística; Direitos de aprendizagem da Língua Portuguesa; Sequência didática 
(Schneuwly, Dolz e colaboradores). Elaboração de conceitos matemáticos: Campos Numéricos - 
Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória; Campos Geométricos - Geometria 
Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística - Gráficos estatísticos; Direitos de 
aprendizagem da Matemática; Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e 
abiótico, recursos tecnológicos, interdependências, saúde; Elaboração de conceitos das Ciências 
humanas e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e 
interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação; 
Parâmetros Curriculares Nacionais das Séries Iniciais. 

3.1.3 - Auxiliar de Ensino para Educação Infantil. 

Recepção às crianças, banho e higiene, fornecimento de alimentação, vigilância a saúde e 
alimentação, zelo pela higiene da sala e outros materiais, organização de atividades educativas e 
materiais pedagógicos, auxílio em atividades escolares que promovam o desenvolvimento físico, 
mental, emocional e social, auxílio ao docente em todas as atividades de atendimento às crianças. 



3.1.4 – Educação Física:  

Origem e evolução da Educação Física, Educação Física na Concepção Histórico Cultural, Educação 
Física Crítico Superadora; Educação do corpo e do movimento humano; Conceitos essenciais da 
Educação Física Escolar: Corporeidade/Movimento: dança; jogos; ginástica, Esporte e Lutas e 
Qualidade de vida. 

3.1.5 -Artes:  

Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos historicamente e em produção pela 
humanidade; Conceitos de som, forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo nas linguagens 
artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção artística e 
leitura de imagens e de obras de arte.Parâmetros curriculares nacionais: Arte. 

3.1.6 - Língua Portuguesa. 
Compreensão de textos contemporâneos. 2. Identificação das características de composição e de 
função social de diferentes gêneros de texto. 3. O sistema ortográfico do português – emprego de 
letras. 4. Acentuação gráfica de acordo com o atual Acordo Ortográfico. 5. Sintaxe de concordância e 
de regência nominal e verbal; o fenômeno da crase. 6. Reconhecimento do uso significativo dos 
diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, sintático, semântico e 
textual/discursivo). 6.1 Formação de palavras – significado e sentido de morfemas. 6.2 Emprego das 
diferentes classes gramaticais na construção de sentido do texto escrito. 6.3 Flexão verbal – valor 
semântico de tempos, modos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas 
nominais do verbo. 6.4 Elipse. 6.5 Colocação de termos na oração. 6.6 Relações de sentido entre 
orações e segmentos de texto – conectores que conferem coerência e coesão ao texto. 6.7 Emprego 
dos sinais de pontuação. 7. Conotação e denotação – figuras de linguagem. 8. Parâmetros 
Curriculares Nacionais Língua Portuguesa. 

3.1.7 – Inglês 
Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os ParâmetrosCurriculares 
Nacionais – língua estrangeira. 2. Compreensão de textos: estratégias de leitura; conceito de gênero 
textual e de tipo de texto; leitura e gêneros textuais; identificação dos mecanismos que conferem 
coesão e coerência ao texto; relação texto-contexto. 3. Léxicogramática: verbos: tempo, modo e voz; 
auxiliares modais; ‘phrasal verbs’; substantivos, pronomes, artigos, adjetivos possessivos e numerais. 
Advérbios e preposições expressando tempo, modo e lugar; subordinação e coordenação. 4. 
Discurso: discurso direto, relatado, direto livre e relatado livre e sua função comunicativa no texto. 5. 
Inglês escrito e falado, inclusive nas novas tecnologias de comunicação. 
 
3.1.8 - Matemática 
1. Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo as operações de adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 2. Múltiplos e Divisores. 3. Proporcionalidade: Razão 
e proporção; Divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. 4. Medidas de comprimento, 
área, capacidade, volume, massa e tempo. 5. Princípio Multiplicativo. 6. Cálculo Algébrico: Resolução 
de situações problemas envolvendo equações e sistemas do 1º grau. 7.Volumes dos principais 
sólidos geométricos. 8. Conservação, redução e ampliação de perímetros e áreas das principais 
figuras planas usando malhas quadriculadas. Cálculo de áreas e perímetros. 9. Figuras 
tridimensionais e suas respectivas planificações. 10. Arestas, vértices e faces de um sólido 
geométrico.Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática. 
 
3.1.9 - Geografia 
A Educação Geográfica e o Ensino Fundamental. 2. Os processos da dinâmica natural (geológicos, 
geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos e pedológicos) e as formas espaciais resultantes. 
3. Aproveitamento econômico, gestão e uso dos recursos naturais, problemas ambientais resultantes 
e as iniciativas para a conservação do meio-ambiente. 4.Fundamentos da cartografia: convenções, 
escalas e projeções cartográficas, formas de representação do relevo, fusos horários e o caráter 
ideológico das representações cartográficas; 5. Distribuição espacial da população, dinâmicas do 
crescimento demográfico, estrutura populacional, teorias demográficas, movimentos populacionais, 
desigualdades socioeconômicas, étnicas e de gênero. 6. Fontes de energia e as questões 
econômicas e ambientais correlatas. 7. O processo de mundialização da economia capitalista, a 
Revolução Técnico-científica, o pós-fordismo, e a importância das redes técnicas para a organização 



do espaço. 8. Meio ambiente urbano, critérios de definição de aglomerado urbano, processos de 
metropolização/desmetropolização e formas espaciais correlatas, rede urbana e hierarquia urbana, a 
organização interna da cidade capitalista. 9. O comércio internacional e a integração do Brasil à 
economia mundial. 10. Características básicas da organização do Estado territorial brasileiro, as 
políticas públicas regionais, regionalizações, unidades regionais, identidades regionais brasileiras, 
divisão territorial do trabalho no Brasil. 11. Geografia regional do mundo.12. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Geografia. 
 
3.1.10 - História 
Transformações e permanências: Tempo do indivíduo e o tempo social; tempo cronológico e tempo 
histórico, características dos sistemas sociais e culturais, registro de tempo ao longo da história. 2. 
Diferenças socioculturais que caracterizam os espaços sociais (escola, a localidade, a cidade, o país 
e o mundo), reconhecimento, valorização e respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural 
como fundamentos da vida social. 3. Formação histórica brasileira: o estudo e a análise de situações 
históricas - o período da colonização, processo de independência, período monárquico, a República, 
desenvolvimento e consolidação da democracia, inserção no mundo globalizado - reconhecimento e 
valorização da diversidade, responsáveis pela construção das identidades individual e coletiva. 4. 
Influências da História nas formas de convivência e organização social do tempo presente e do 
passado. 5. As relações sociais de trabalho ao longo da história: impactos da tecnologia nas 
transformações dos processos de trabalho, relações entretrabalho e cidadania, trabalho urbano e 
trabalho rural. 6. Parâmetros Curriculares Nacionais de História. 
 
3.1.12 - Ciências 
Educação em ciências: conteúdo e metodologia. Questões sócio-científicas e as implicações éticas. 
Alfabetização científica. 2. Origem da vida. Principais teorias do processo evolutivo. 3.Seres vivos. 
Origem das espécies. Biodiversidade. Caracterização geral dos filos. Funções vitais. Sistemas de 
classificação. 4. Biologia celular. Principais diferenças entre procariotas e eucariotas. Processos 
bioenergéticos: fundamentos, respiração e fotossíntese, biossíntese de proteínas. Reprodução 
celular: mitose e meiose. Desenvolvimento embrionário. Reprodução humana. 5.Genética. 
Fundamentos de citogenética. Código genético. Caracterização geral das biotecnologias e seus 
impactos sociais. Organismos geneticamente modificados. 6. Ecologia. Conceitos fundamentais. 
Relações tróficas entre os seres vivos. O ecossistema e seus componentes. Os principais biomas. 
Educação ambiental: princípios gerais. Ocupação histórica do meio ambiente pelo homem. Poluição e 
desequilíbrios ecológicos. 7. Ser humano e Saúde. Educação para a promoção da saúde. Conceitos 
de saúde. Sistemas do corpo humano. Sexualidade. Doenças transmissíveis, meio ambiente e 
qualidade de vida. Implicações no contexto atual. 8. Universo, Sistema Solar e Planeta Terra. Teoria 
do Big Bang. Energia e suas transformações. Sol como fonte básica de energia. Elementos da 
natureza: ar, água e solo. Ciclos biogeoquímicos e a vida na Terra. Importância e propriedades da 
água. 9. Matéria. Teoria atômica-molecular: evolução do conceito de átomo. Estados físicos da 
matéria. Mudanças de estado. Aspectos macroscópicos: substâncias simples e compostas; misturas 
homogêneas e heterogêneas. Processos físicos de fracionamento das misturas. Soluções. Funções 
químicas inorgânicas: conceitos, classificações e nomenclaturas de óxidos, ácidos, hidróxidos e sais. 
10. Vida: Movimentos e Fenômenos. Transformações mecânicas, térmicas e eletromagnéticas. 
Fenômenos ondulatórios: acústicos e ópticos.11. Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências. 
 
3.1.13 -Ensino Religioso 
1. Ensino Religioso nos ciclos. 2. O Ensino Religioso nas leis de ensino a partir da concepção 
religiosa; 3. currículo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; concepção; correlação da 
disciplina na área de conhecimento da educação religiosa; metodologia e didática; avaliação. 4. Ética. 
5. Respeito mútuo. 6. Justiça. 7. Solidariedade. 8. Diálogo. 9.Desenvolvimento moral. 10. 
Caracterização histórica das tradições das grandes religiões (hinduísmo, budismo, judaísmo, 
cristianismo e islamismo) nos seguintes registros: crenças, livros sagrados, lugares sagrados e de 
oração, gestos e ritos, festas religiosas, fundadores, organização institucional, valores éticos, 
símbolos sagrados. 11. Bíblia Sagrada. 12. Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso; 
 



3.1.14 - Educação Especial e professor de Libras 
1. Atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais; 2. Progressão sócio-histórica; 
3. História da Educação Especial no Brasil; 4. Iniciativas oficiais e particulares isoladas; 5. Iniciativas 
oficiais de âmbito nacional; 6. Política Nacional de Educação Inclusiva; 7. Legislação e normas; 8. 
Planos nacionais de educação; 9. Procedimentos didáticos especiais.10. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Educação Especial. 
 
 



Nos Termos 

Pede Deferimento.                




