FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015

EDITAL COMPLETO
A FIEB - Fundação Instituto de Educação de Barueri faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da
República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Barueri e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público de
Provas para o preenchimento dos Cargos Públicos criados no quadro de cargos da Fundação. O presente Concurso Público destinase aos cargos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de
validade deste concurso ou ainda para outras vagas que forem criadas.

01. DO CONCURSO PÚBLICO DA FIEB 001/2015
01.01. Os referidos cargos públicos serão providos pelo regime jurídico da Lei Complementar nº 277 de 07 de outubro de 2011
(Estatuto dos Servidores do Município de Barueri).
01.02. A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a SHDias Consultoria e Assessoria.
01.03. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada cargo, podendo ser
prorrogado, a critério da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, por igual período.
01.04. A Homologação do presente Concurso Público, será publicada no Diário Oficial de Barueri. Todas as publicações serão
disponibilizadas no site www.shdias.com.br em datas a serem informadas no site da SHDias Consultoria e Assessoria, portanto é de
inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.

02. DOS CARGOS

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 35,00

ENSINO FUNDAMENTAL
Cód.

Cargos/Atuação

Vagas

Requisitos Mínimos

Vencimentos

Jornada
Semanal

101

Agente Administrativo

01

- Ensino Fundamental

R$ 1.077,83

40h

102

Agente de Secretaria Escolar

01

- Ensino Fundamental

R$ 1.077,83

40h

103

Assistente de Manutenção

01

- Ensino Fundamental

R$ 1.447,34

40h

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 55,00

ENSINO MÉDIO
Cód.

Cargos/Atuação

Vagas

Requisitos Mínimos

Vencimentos

Jornada
Semanal

201

Almoxarife

02

- Ensino Médio

R$ 1.077,83

40h

202

Assistente Administrativo

02

- Ensino Médio

R$ 1.324,18

40h

203

Assistente de Secretaria Escolar

01

- Ensino Médio

R$ 1.324,18

40h

204

Assistente Técnico Administrativo

01

- Ensino Médio

R$ 1.816,89

40h

205

Auxiliar de Consultório Dentário

01

- Ensino Médio Completo com Curso da ACD e registro no
respectivo Conselho de Classe

R$ 1.324,18

40h

206

Auxiliar de Classe

02

- Ensino Médio com Habilitação em Magistério/Normal, ou
- Curso Superior de Pedagogia com Habilitação nas séries
iniciais, ou Curso Normal Superior.

R$ 1.077,83

40h

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 75,00

ENSINO SUPERIOR
Cód.

Cargos/Atuação

Vagas

Requisitos Mínimos

Vencimentos

Jornada
Semanal

301

Cirurgião Dentista

02

- Graduação em Odontologia com registro no respectivo
Conselho de Classe

R$ 4.578,38

20h

302

Guarda-Vidas

01

- Bacharelado ou Licenciatura Plena em Educação Física, e
registro no respectivo Conselho de Classe. Certificado para
o exercício das funções de guarda-vidas

R$ 2.648,36

40h
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303

304

305

Monitor de Natação

PEB I

PEB III - Arte

306

PEB III - Biologia

307

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Administração /
Secretariado / Recursos Humanos /
Serviços Públicos

308

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Análises Clínicas

309

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Contabilidade/Finanças

310

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Design de Interiores

311

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Edificações

312

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Eletroeletrônica

313

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Enfermagem

314

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Farmácia

315

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Hospedagem

316

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Logística

317

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Publicidade

318

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Química

01

- Bacharelado ou Licenciatura Plena em Educação Física,
registro no respectivo Conselho de Classe e Curso de
Natação

R$ 1.816,89

40h

01

- Curso Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia
com Habilitação para atuar nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Nível 2- R$ 19,69*
Nível 3 - R$ 20,67*
Nível 4 - R$ 21,70*
Nível 5 - R$ 22,80*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Arte ou Licenciatura plena em
Educação Artística

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Biologia ou Ciências Biológicas

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

03

Nível 1 - R$ 27,70*
- Graduação em Administração ou em Secretariado ou
Nível 2 - R$ 29,07*
Curso Superior com Especialização em Recursos Humanos. Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

03

- Graduação em Biomedicina ou em Ciências Biomédicas
ou Farmácia

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Graduação em Ciências Contábeis ou Contabilidade ou
Economia ou Ciências Econômicas

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Graduação em Arquitetura

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Graduação em Arquitetura ou Engenharia Civil

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

02

- Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica,
Eletroeletrônica ou Mecatrônica

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

03

- Graduação em Enfermagem ou Graduação em Ciências
Biomédicas ou Graduação em Farmácia

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

04

- Graduação em Farmácia ou em Enfermagem ou em
Ciências Biomédicas

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Graduação em Turismo ou Hospedagem

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Graduação em Logística ou Engenharia de Produção ou
Administração com ênfase em Logística ou Especialização
em Logística.

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

02

Nível 1 - R$ 27,70*
- Graduação em Publicidade, Comunicação ou Propaganda Nível 2 - R$ 29,07*
e Marketing
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Química, Bacharelado em Química
ou Farmácia ou Engenharia Química.

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01
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319

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Segurança do Trabalho

320

PEB III - Curso Técnico de Nível
Médio - Telecomunicações

321

322

323

324

325

326

327

328

PEB III - Educação Física

PEB III - Filosofia

PEB III - Física

PEB III - Geografia

PEB III - História

PEB III - Inglês

PEB III - Matemática

PEB III - Português

02

- Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ou
Engenharia com Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou Curso de Tecnologia em
Segurança do Trabalho ou Arquitetura com Especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho

Nível 1 -R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou
Engenharia com Ênfase em Telecomunicações

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no
Conselho de Classe

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Licenciatura Plena em Filosofia

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Licenciatura Plena em Física

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Licenciatura Plena em Geografia

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Licenciatura Plena em História

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Inglês

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Matemática

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

01

- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua
Portuguesa

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

h/a

h/a

01

01

01

01

01

329

PEB III - Química

01

- Licenciatura Plena em Química

Nível 1 - R$ 27,70*
Nível 2 - R$ 29,07*
Nível 3 - R$ 30,53*
Nível 4 - R$ 32,05*

330

Professor Auxiliar I

02

- Curso Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia
com Habilitação para atuar nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Nível 2 - R$ 11,99*

40h/a

331

Professor Auxiliar III - Matemática

01

- Licenciatura Plena em Matemática.

Nível 1 - R$ 12,67*
Nível 2 - R$ 13,31*

40h/a

332

Professor Auxiliar III - Português

01

- Licenciatura Plena em Letras, com Habilitação em
Português.

Nível 1 - R$ 12,67*
Nível 2 - R$ 13,31*

40h/a

333

Técnico de Enfermagem

01

- Graduação em Enfermagem e registro no respectivo
Conselho de Classe

R$ 2.126,46

30h

334

Técnico de Laboratório de Ciências
Físicas e Biológicas

01

- Graduação nas áreas de Ciências Físicas ou Biológicas

R$ 2.648,36

40h

335

Técnico de Laboratório de
Edificações

01

- Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura

R$ 2.648,36

40h

336

Técnico de Laboratório de
Informática

01

- Graduação na área de Informática

R$ 2.648,36

40h

337

Técnico de Laboratório de Química

01

- Graduação na área com registro no CRQ

R$ 2.648,36

40h
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338

Tradutor e Intérprete de Libras

01

- Licenciatura Plena em Pedagogia ou em Letras, com
certificado de Proficiência em Libras, obtido por meio de
exame promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

R$ 2.648,36

40h

*De acordo com a Lei Complementar nº 251/2010.
02.01. As Atribuições assim como o Programa de Prova dos cargos estão estabelecidas nos Anexos deste Edital.
02.02. Dos Requisitos e Condições para a Investidura nos Cargos.
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais;
b) Possuir, no ato da nomeação, a escolaridade mínima exigida para o provimento do cargo, bem como os requisitos constantes no
Item 02 do presente edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior (certificados, diplomas, histórico
escolar) poderão ser aceitos para fins de nomeação somente se revalidados ou convalidados por autoridade educacional
brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de
tradução pública e juramentada;
c) No momento da nomeação, o candidato deverá comprovar a escolaridade exigida em cada cargo, sendo exigida, no mínimo, a
colação de grau;
d) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores que já
votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no
serviço militar, quando for o caso;
e) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº
70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72;
f) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
g) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais;
h) Ter plena aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições para o
pleno exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal;
i) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;
j) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de admissão e não ter completado 70 (setenta) anos, idade esta da
aposentadoria compulsória dos servidores públicos;
k) Apresentar no ato da admissão declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre
recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão.

03. DAS INSCRIÇÕES
03.01. As inscrições serão realizadas pela INTERNET, conforme segue:
Site:
Período de Inscrição:
Pagamento da Inscrição:

Diretamente pelo candidato no site www.shdias.com.br
Das 08:00h de 09 de outubro de 2015 até às 23:59:59h de 09 de novembro de 2015.
Após o envio do formulário de inscrição, será gerado um Boleto Bancário que deverá ser impresso
e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO BANCÁRIO.

03.02. Dados necessários para realização da inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG, CPF, Sexo, Estado Civil, Data de
nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones (Residencial e Celular) e E-mail. Os candidatos devem
informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição.
03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece na integra e aceita
todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público;
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição e efetuar o pagamento do valor da inscrição através do
boleto bancário;
c) Especificar no Formulário de Inscrição se for portador de deficiência. Se necessitar, o Portador de Deficiência deverá requerer
condições diferenciadas para realização da prova explicitando os motivos e as condições necessárias exclusivamente até o último
dia da inscrição. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado dentro das possibilidades descritas no
Formulário de Inscrição.
03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e resultados no
decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (R.G), data de nascimento, notas,
pontuações e desempenho nas fases previstas. Tendo em vista que essas informações são essenciais para a publicidade dos atos
inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão
divulgadas por meio da internet, no site da SHDias Consultoria e Assessoria, podendo ser encontradas através dos mecanismos de
buscas existentes.
03.05. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio candidato. O
Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou net-banking, até a data
de vencimento do boleto.
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03.06. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o último dia de inscrição,
fazendo a consulta do andamento de sua inscrição, a partir da informação de seu login e senha. Após esta data os boletos não
poderão ser reimpressos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cancelada.
03.07. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo site
www.shdias.com.br em até 03 (três) dias úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a este Concurso Público
e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de seu CPF e senha.
03.08. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do Formulário de Inscrição disponibilizado no site,
bem como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição, conforme as instruções constantes no
site www.shdias.com.br.
03.09. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da inscrição.
03.10. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão de Concurso Público da Fundação Instituto de Educação de Barueri
- FIEB, não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo
ao site da SHDias Consultoria e Assessoria que impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição.
Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de impossibilidade ou erros na leitura do
código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos computadores e/ou impressoras no
momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do boleto impresso, impossibilitando o
pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.
03.11. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.
03.12. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta corrente, ou por qualquer outra via que não
seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da inscrição.
03.13. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação do boleto na data
agendada. O candidato deve estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por falta de crédito em conta na data
agendada a inscrição não será efetivada. Em caso de não confirmação do pagamento agendado, o candidato deverá solicitar ao
banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pagamento do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado
na data agendada ou na data de vencimento do boleto. O Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta Debitada
não serão aceitos para fins de comprovação do pagamento.
03.14. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de vencimento e no
valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada à maior ou em
duplicidade.
03.15. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada, a mesma não será
efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação do valor.
03.16. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Fundação
Instituto de Educação de Barueri - FIEB, excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como
aquele que prestar informações inverídicas, caso a irregularidade seja constatada após a nomeação do candidato este será
exonerado.
03.17. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser comunicados
imediatamente à SHDias Consultoria e Assessoria, pois são dados necessários para a consulta da inscrição através da internet. No
caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como critério de desempate na Classificação Final. Erros de digitação referentes ao
nome e documento de identidade poderão ser comunicados ao Fiscal de Sala, no momento da realização da Prova objetiva, para
que o mesmo realize a devida correção na Lista de Presença.
03.18. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo ou cancelamento da mesma, portanto, antes de
efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências para o cargo, lendo atentamente as
informações, principalmente a escolaridade mínima exigida.
03.19. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por qualquer que seja o
motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma.
03.20. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos.
03.21. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM CARGO NO CONCURSO PÚBLICO
03.21.01. As Provas Objetivas dos cargos indicados abaixo serão realizadas em períodos ou dias diferentes uns dos outros, tornando
possível a realização de inscrição para mais de um desses cargos a quem se interessar:
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Período 01
Agente Administrativo
Assistente de Secretaria Escolar
Assistente Técnico Administrativo
PEB I
PEB III - Matemática
PEB III - Português

Período 02
Auxiliar de Classe
Agente de Secretaria Escolar
Assistente Administrativo
Professor Auxiliar I
Professor Auxiliar III - Matemática
Professor Auxiliar III - Português

03.21.02. Para os demais cargos, os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientes de
que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma Prova objetiva no caso das mesmas serem agendadas para dias
ou horários distintos. No caso das Provas Objetivas dos seus respectivos cargos serem agendadas para o mesmo dia e horário, os
candidatos deverão optar pela realização de apenas uma delas, ficando ausentes nas demais. Não haverá possibilidade de
cancelamento das inscrições, e nem a responsabilidade da SHDias Consultoria e Assessoria e/ou da Fundação Instituto de
Educação de Barueri - FIEB, pela devolução de valores referentes às inscrições realizadas.
03.22. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:
03.22.01. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as
atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido no Decreto Federal nº
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011.
03.22.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de
02/12/2004, aos candidatos portadores de deficiência habilitados, será reservado o percentual de 05% (cinco por cento) das vagas
existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente
Concurso Público.
03.22.03. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e entregar
Laudo Médico devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, juntamente com a Declaração
(modelo disponível no Anexo).
03.22.04. O competente Laudo Médico juntamente com a Declaração nos termos solicitados, deverão ser postados no correio até
no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, neste caso deve ser enviado via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações
constantes do formulário abaixo.
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
LAUDO MÉDICO - CONCURSO PÚBLICO FIEB 001/2015
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.22.05. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à deficiência será feita pela data de
postagem dos mesmos, sendo rejeitada solicitação postada fora do prazo.
03.22.06. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova em braile, ou prova e gabarito ampliados, ou sala
de fácil acesso), o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las no preenchimento de seu formulário de inscrição. Outras
condições, além das previstas, deverão ser solicitadas através da Declaração (modelo disponível em anexo), detalhando e
justificando as condições especiais de que necessita. A Comissão de Concurso Público, de acordo com a possibilidade de
atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado.
03.22.06.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em Braile e os candidatos deverão levar,
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção.
03.22.07. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova objetiva, conforme estabelecido neste Edital, eximirá a
SHDias Consultoria e Assessoria bem como a Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, de qualquer providência.
03.22.08. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração) ficarão anexados ao formulário de inscrição, não
sendo devolvidos para o candidato após a homologação do Concurso Público.
03.22.09. O Candidato está ciente que a realização da prova nas condições do item 03.22.06, não significa que ele será
automaticamente considerado apto na Perícia que será realizada por Junta Médica Oficial da Fundação Instituto de Educação de
Barueri - FIEB.
03.22.10. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas estabelecidas na Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011 e que
se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal
nº 5.296, de 02/12/2004, conforme segue:
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 -Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes
categorias:
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I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
o
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 ; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho.
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
03.22.11. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção.
03.22.12. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.
03.22.13. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou entregarem documentos
que não atendam as exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO
CONSIDERADOS COMO DEFICIENTES, seja qual for o motivo alegado, sendo assim não terão o atendimento da condição especial
para a realização da prova objetiva, bem como não concorrerão a reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Concurso
Público nas mesmas condições que os demais candidatos.
03.22.14. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas.
03.22.15. Na data prevista para a publicação da Convocação para a Prova objetiva, será publicado no site www.shdias.com.br um
informativo com a relação das inscrições deferidas como portadores de deficiência.
03.22.16. A publicação da Classificação Final do Concurso Público será feita em duas listas: uma listagem geral contendo todos os
candidatos classificados, inclusive os portadores de deficiência e outra contendo somente os candidatos classificados portadores de
deficiência.
03.22.17. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória.
03.22.18. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria, mudança ou readaptação de função.
03.22.19. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica da Medicina do Trabalho da Administração
Municipal, que terá a assistência de equipe multiprofissional que definirá terminativamente o enquadramento de sua situação como
deficiente, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e atribuições do cargo pretendido.
03.22.20. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de
20/12/1999, artigos 43 e 44.
03.22.21. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o candidato só voltará a
ser convocado pela listagem geral de aprovados e, desde que atenda todas as condições estabelecidas do presente edital.

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO:
04.01. O presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
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Cargos
-

Agente Administrativo
Agente de Secretaria Escolar
Assistente de Manutenção
Almoxarife
Assistente Administrativo
Assistente de Secretaria Escolar
Assistente Técnico Administrativo
Auxiliar de Consultório Dentário
Auxiliar de Classe
Cirurgião Dentista

-

Professor Auxiliar I
Professor Auxiliar III - Matemática
Professor Auxiliar III - Português
Técnico de Enfermagem
Técnico de Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas
Técnico de Laboratório de Edificações
Técnico de Laboratório de Informática
Técnico de Laboratório de Química
Tradutor e Intérprete de Libras

-

PEB I
PEB III - Arte
PEB III - Biologia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Administração /
Secretariado / Recursos Humanos / Serviços Públicos
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Análises Clínicas
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio Contabilidade/Finanças
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Design de Interiores
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Edificações
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Enfermagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Farmácia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Hospedagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Logística
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Publicidade

- Prova Objetiva

- Prova Objetiva
- Prova Prática

- Guarda-Vidas
- Monitor de Natação
-

Fases

- PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Química
- PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Segurança do
Trabalho
- PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Telecomunicações
- PEB III - Educação Física
- PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Eletroeletrônica
- PEB III - Filosofia
- PEB III - Física
- PEB III - Geografia
- PEB III - História
- PEB III - Inglês
- PEB III - Matemática
- PEB III - Português
- PEB III - Química

- Prova Objetiva
- Prova de Desempenho
Didático

05. DA PROVA OBJETIVA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
05.01.01. A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 22 de novembro de 2015 (DOMINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Fundação Instituto de
Educação de Barueri - FIEB, as provas objetivas poderão ser realizadas em dois ou mais domingos, com datas a serem definidas.
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Objetiva contendo a data, o local e o horário para sua realização será publicado no
site www.shdias.com.br, a partir de 14/11/2015.
05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Objetiva. Nesse caso, a alteração
deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, estará
disponível no site www.shdias.com.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes
a este Concurso Público.
05.01.05. A Comissão do Concurso Público da FIEB não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários de
provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos
sociais de interesse dos candidatos.
05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público. A publicação será realizada no site www.shdias.com.br.
05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Objetiva em data, horário ou
local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova objetiva referente ao seu cargo neste Concurso Público.
05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova objetiva com antecedência mínima de 1
(uma) hora, portando obrigatoriamente o RG original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu comprovante
de inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta
esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada de
candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou Documento Oficial de
Identificação com foto original).
05.01.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova objetiva o Documento Oficial de
Identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, juntamente com outro documento de identificação com foto original.
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05.01.12. A Prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou D) sendo que apenas
uma é a correta.
05.01.13. As questões da Prova Objetiva versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de cada cargo, constantes
em anexo a este Edital. As quantidades de questões para cada disciplina do Programa de Prova também constam definidas no anexo.
05.01.14. Na elaboração da Prova Objetiva serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará
em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional.
05.01.15. A Comissão do Concurso Público não se responsabiliza por nenhum material ou apostila confeccionado com textos
relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A Comissão do Concurso Público não fornecerá e não
recomendará a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova
de seu cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais, desde que contenham os conteúdos apresentados
no Programa de Prova de seu cargo, constante deste Edital.
05.01.16. O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3 (três) horas.
05.01.17. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova objetiva após 60 (sessenta) minutos
contados do seu efetivo início.
05.01.18. Durante a realização da Prova Objetiva os candidatos ficarão terminantemente proibidos a utilizar qualquer tipo de
aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios
do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de
computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de
prova.
05.01.19. Será solicitado aos candidatos que estejam portando qualquer um dos aparelhos eletrônicos discriminados anteriormente
que DESLIGUEM-OS TOTALMENTE. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova, durante o decorrer
da Prova Objetiva fazendo o uso de aparelhos, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu Caderno de
Questões e Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
05.01.20. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de
sol/escuro ou fone de ouvido, bem como usá-los durante a realização da Prova Objetiva. Também é proibido ao candidato adentrar
ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento das determinações aqui descritas será
caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
05.01.21. Durante a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a
utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, texto legal
ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização
destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.22. O candidato que necessitar usar o sanitário deverá deixar seu telefone celular desligado sobre a carteira/mesa e não
poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e será acompanhado, para tanto, de Fiscal da organização do Concurso
Público.
05.01.23. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação de provas.
05.01.24. Para a realização da Prova Objetiva, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES referente à Prova
Objetiva de seu cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário de prova, sala, nome completo, RG,
cargo e número de inscrição no Concurso Público.
05.01.25. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequência das páginas, bem como a
presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de Respostas, deverá
conferir se seus dados estão impressos corretamente e assinar no campo estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer
irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala.
05.01.26. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta
correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE RESPOSTAS.
05.01.27. No decorrer da Prova Objetiva, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de digitação ou na
formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala que proceda a anotação na Folha de
Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de
preclusão recursal.
05.01.28. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala. O candidato é o único
responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Objetiva. A não entrega do Gabarito de Respostas implicará na
automática desclassificação do candidato deste Concurso Público.
05.01.29. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato, devendo ser preenchido
com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista
sua codificação e identificação.
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05.01.30. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido corretamente, com caneta
esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas uma única alternativa correta,
preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca.
Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou líquido corretivo. Serão consideradas nulas na correção: questões
deixadas em branco, questões onde forem assinaladas mais de uma alternativa, questões que forem assinaladas incorretamente e
questões que apresentarem quaisquer tipos de rasura.
05.01.31. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas.
05.01.32. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e pontuação, nem mesmo no
caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito de Respostas do candidato.
05.01.33. Ao final da Prova Objetiva, os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no interior da sala, a fim
de acompanharem o fechamento e lacre do malote com os Gabaritos de Resposta dos candidatos de sua sala, deverão assinar
termo de testemunho o qual ficará no interior do malote lacrado, sendo então liberados. Ao terminar a Prova objetiva, os
candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local de prova, devendo retirar-se imediatamente.
05.01.34. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Objetiva, devendo levar
acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em local estabelecido pela organização do
Concurso Público, fora da sala de prova e corredores. No momento da amamentação a candidata será acompanhada por fiscal até o
local onde a criança e o acompanhante estiverem aguardando. Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da
criança não poderá permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fiscal da coordenação
de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de prova da candidata.
05.02. DA PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS E RESULTADOS
05.02.01. O Gabarito Preliminar, Classificação Preliminar, Gabarito Oficial e Classificação Final serão publicados no site da SHDias
Consultoria e Assessoria, www.shdias.com.br em datas previstas a serem informadas no site da SHDias Consultoria e Assessoria.
05.02.02. Se houver qualquer discordância do candidato, o mesmo deverá fazer a solicitação de revisão exclusivamente através do
protocolo de recurso, conforme instruções constantes no item 10 deste Edital.
05.03. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
05.03.01. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, distribuídos proporcionalmente em
conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva.
05.03.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade de questões que por
ventura venham a ser canceladas.
05.03.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos, a pontuação
dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Objetiva. Somente este será o critério valido
adotado para o caso de questões canceladas.
05.03.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas, questões que
contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas.
05.03.05. A avaliação da Prova objetiva será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas do candidato que
contará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo com o número de questões válidas,
conforme a fórmula a seguir:
P = (40 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato
05.03.06. A Prova objetiva será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação anteriormente
descritos o candidato que não lograr no mínimo 20 (vinte) pontos estará automaticamente desclassificado.

06. DA PROVA PRÁTICA:
06.01. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA:
06.01.01. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva para o cargo de Guarda-Vidas e Monitor de Natação, serão submetidos à
Prova Prática que avaliará as habilidades dos candidatos em relação ao desempenho das funções de acordo com as atribuições de
cada do cargo, conforme previsto no anexo deste edital.
06.01.02. Serão convocados os candidatos aprovados e melhor classificados na Prova Escrita, observando a ordem de classificação
até a quantidade equivalente a 10 (dez) vezes o número de vagas disponibilizadas em cada cargo.
06.01.03. Os candidatos serão convocados pela ordem de classificação decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva,
estritamente, até a quantidade de candidatos definidos no item anterior. Havendo candidatos empatados nesta última colocação,
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os mesmos serão convocados. Os demais candidatos não convocados para a Prova Prática, mesmo que aprovados na Prova Objetiva
serão considerados desclassificados deste Concurso Público.
06.01.04. O Termo de Convocação para a Prova Prática contendo a data, o local e o horário para a realização da prova estará
disponível no site www.shdias.com.br em data a ser informada no momento da realização da Prova Escrita.
06.01.05. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática com antecedência mínima de 1
(uma) hora de antecedência do horário marcado.
06.01.06. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público.
06.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Prática em data, horário ou
local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Prática referente ao seu cargo neste Concurso Público.
06.01.08. A publicação do Termo de Convocação para Prova Prática será apresentada por cargo e em ordem alfabética, contendo o
Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G., Acertos na Prova Objetiva e Pontuação na Prova Objetiva, e conterá somente os
candidatos que irão realizar a Prova Objetiva. Os demais candidatos desclassificados somente terão suas pontuações na Prova
Objetivas disponibilizadas para consulta pela internet no site www.shdias.com.br.
06.01.09. Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão apresentar-se na data, local e horário definido no Termo de
Convocação da referida prova portando:
- RG ou outro documento oficial de identificação com foto original;
- Atestado Médico de que o candidato encontra-se Apto para a realização da Prova Prática de Natação e Declaração do próprio
candidato de que possui conhecimento das funções de Guarda-Vidas ou Monitor de Natação e está apto para realizar a Prova
Prática de Natação, conforme itens 06.02.02.01. e 06.02.02.02.;
- O comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente quitado);
06.01.10. Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. Durante a
realização da Prova Prática ficará proibida a utilização de qualquer tipo de equipamento ou acessório que não seja fornecido ou
autorizado pela organização de prova. Aparelhos eletrônicos (computadores portáteis, GPS, bips/pagers, telefones celulares,
walkmans, MP3 players) deverão ficar TOTALMENTE DESLIGADOS assim que os candidatos adentrarem as dependências do local de
prova. Os candidatos também ficam proibidos de adentrarem os locais de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de sol/escuro e
fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da Prova Prática. O descumprimento das determinações aqui descritas será
caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público.
06.02. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
06.02.01. A Prova Prática visará avaliar por meio de demonstração prática os conhecimentos e as habilidades do candidato no
desempenho das atividades inerentes a função de acordo com a atribuição de cada cargo. Demais critérios relativos à prova prática
serão disponibilizados na Convocação para a Prova Prática a ser publicada.
06.02.02. Para a realização da Prova Prática para o cargo de Guarda-Vidas e Monitor de Natação, o candidato deverá se apresentar
munido de documento original de identidade, e ainda, Atestado Médico, emitido há no máximo 30 (trinta) dias da data da
realização da Prova Prática, declarando estado de saúde compatível para a realização da Prova Prática de Natação. No Atestado
Médico deverá, obrigatoriamente, constar claramente a declaração de que o candidato está APTO PARA REALIZAR A PROVA
PRÁTICA DE NATAÇÃO. O Atestado Médico será retido pelos responsáveis pela aplicação do teste para juntar ao respectivo
resultado do candidato. O candidato que não apresentar o Atestado Médico especificado será automaticamente desclassificado. O
Candidato providenciará o Atestado Médico sob sua exclusiva responsabilidade. O candidato que NÃO apresentar o Atestado
Médico nos exatos termos aqui descritos não poderá realizar a Prova Prática. O modelo do Atestado Médico a ser apresentado está
disponível em Anexo a este Edital.
06.02.03. Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar ainda Declaração de que possui conhecimento das
funções de Guarda-Vidas e Monitor de Natação e está apto para realizar a Prova Prática de Natação. O modelo da Declaração a ser
apresentada está disponível em Anexo a este Edital.
06.02.04. O candidato deverá se apresentar para a realização da Prova Prática, trajando OBRIGATORIAMENTE vestimenta
apropriada para a prática de natação (sunga ou calção de banho (estilo bermuda) para homens e maiô de natação para mulheres),
sob pena de impedimento da realização da prova prática. Fica facultado o uso de touca e óculos de natação. Será proibido o uso de
qualquer outro equipamento ou acessório, com exceção da touca e dos óculos de natação.
06.02.05. O aquecimento físico antes da realização da Prova Prática é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo
interferir no andamento da mesma.
06.02.06. Em razão de condições climáticas ou de força maior, a Prova Prática poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo
horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.
06.02.07. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a Comissão Avaliadora da Prova Prática concluir
que houve a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado seu desempenho.
06.02.08. O candidato considerado não habilitado na prova prática ou que não comparecer para realizá-la, será considerado
desclassificado do concurso.
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06.03. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
06.03.01. A Prova Prática, de caráter ELIMINATÓRIO será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos que serão somados a
nota da Prova Objetiva, sendo que o candidato que não lograr no mínimo 20 (vinte) pontos estará automaticamente desclassificado.
06.03.02. Serão considerados desclassificados os candidatos que:
- Não se apresentarem para a realização da Prova Prática;
- Que não puderem realizar a Prova Prática por qualquer que seja o motivo.

07. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
07.01. A Prova de Desempenho Didático consistirá em uma aula sobre tema sorteado, de caráter CLASSIFICATÓRIO, valendo no
máximo 40 (quarenta) pontos se será aplicada aos classificados para os cargos docentes para regência de sala de aula, conforme
item 04.01 deste Edital.
07.01.01. Os candidatos serão convocados pela ordem de classificação decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva,
estritamente, até a quantidade equivalente a 06 (seis) vezes o número de vagas disponibilizadas em cada cargo. Havendo
candidatos empatados nesta última colocação, os mesmo serão convocados. Os demais candidatos não convocados para a Prova de
Desempenho Didático, mesmo que aprovados na Prova Objetiva serão considerados desclassificados deste Concurso Público.
07.02. No Termo de Convocação para a Prova de Desempenho Didático serão elencados 03 (três) temas, o candidato deverá
preparar o Plano de Aula para os 03 (três) temas publicados.
07.03. No dia da Prova de Desempenho Didático, será realizado sorteio de 01 (um) entre os 03 (três) temas publicados, para que o
candidato entregue para a Banca Avaliadora o Plano de Aula do tema sorteado apresentando-o para uma banca de 02
componentes.
07.04. Os 03 (três) Planos de Aula deverão estar em envelopes separados, identificados com cada um dos temas propostos, com
os dados do candidato e o cargo a que está concorrendo.
07.05. A exposição feita pelo candidato terá duração de até 15 (quinze) minutos.
07.06. A avaliação da Prova de Desempenho Didático incidirá sobre o Plano de Aula (05 pontos), Objetivos (05 pontos), Avaliação
(10 pontos), Organização (05 pontos), Apresentação Pessoal (2,5 pontos), Linguagem (2,5 pontos) e Síntese (10 pontos).
07.07. O candidato deverá responder e explicar, quando arguido pelos Examinadores, mesmo nos casos em que o edital não
explicite a arguição oral na Prova de Desempenho Didático. A Banca Examinadora poderá inquirir o candidato sobre o tema da aula.

08. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO:
08.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a
antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento original de identificação e comprovante de
inscrição.
08.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas, após da convocação
relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com antecedência mínima de 2
(dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no site www.shdias.com.br.
08.03. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências das datas e horários de quaisquer umas
das provas deste Concurso Público com a de outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, Vestibulares ou quaisquer outras
atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.
08.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a)

Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu cargo neste Concurso Público, na data, local e
horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de qualquer tipo de prova substitutiva para o
candidato ausente em data, horário ou local alternativo;
b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG original e Comprovante de Inscrição);
c) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e auxiliares de prova,
autoridades presentes ou demais candidatos;
d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como utilizando-se
de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer instrumento ou meio
não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do Concurso Público;
e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício, sua atuação ou a de outro candidato, na prova que estiver realizando;
f) Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova;
g) Não atender os requisitos exigidos para o cargo nos termos deste Edital.
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09. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO:
09.01. O presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a:
a)

80 (oitenta) pontos, que corresponde a soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (40 pontos) e na Prova de Desempenho
Didático (40 pontos), para os cargos de:
-

PEB I
PEB III - Arte
PEB III - Biologia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Administração /
Secretariado / Recursos Humanos / Serviços Públicos
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Análises Clínicas
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Contabilidade/Finanças
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Design de Interiores
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Edificações
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Enfermagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Farmácia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Hospedagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Logística
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Publicidade

-

PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Química
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Segurança do Trabalho
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Telecomunicações
PEB III - Educação Física
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Eletroeletrônica
PEB III - Filosofia
PEB III - Física
PEB III - Geografia
PEB III - História
PEB III - Inglês
PEB III - Matemática
PEB III - Português
PEB III - Química

b) 80 (oitenta) pontos, que corresponde a soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (40 pontos) e na Prova Prática (40
pontos), para os cargos de:
- Guarda-Vidas
- Monitor de Natação

c)

40 (quarenta) pontos, que corresponde a pontuação obtida na Prova Objetiva (40 pontos), para os demais cargos.

10. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:
10.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os seguintes critérios de
desempate:
10.01.01. Para os cargos de:
-

PEB I
PEB III - Arte
PEB III - Biologia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Administração / Secretariado /
Recursos Humanos / Serviços Públicos
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Análises Clínicas
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Contabilidade/Finanças
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Design de Interiores
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Edificações
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Enfermagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Farmácia
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Hospedagem
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Logística
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Publicidade

-

PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Química
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Segurança do Trabalho
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Telecomunicações
PEB III - Educação Física
PEB III - Curso Téc. de Nível Médio - Eletroeletrônica
PEB III - Filosofia
PEB III - Física
PEB III - Geografia
PEB III - História
PEB III - Inglês
PEB III - Matemática
PEB III - Português
PEB III - Química

a)

Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao
de idade mais elevada;
b) Obtiver maior pontuação na Avaliação de Desempenho Didático.
c) Tiver a maior idade.
10.01.02. Para os cargos de:
- Guarda-Vidas
- Monitor de Natação

a)

Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003, sendo que será dada a preferência ao
de idade mais elevada;
b) Obtiver maior pontuação na Prova Prática.
c) Tiver a maior idade.
10.01.03. Para os demais cargos:
a)

Tiver a maior idade.

10.02. As listagens de Classificação dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por cargo, já aplicados os critérios
de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os candidatos aprovados, e uma listagem especial
contendo os candidatos portadores de deficiência aprovados.
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10.03. Das listagens de Classificação constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G e Data de Nascimento, não sendo
publicada a listagem de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site
www.shdias.com.br.
10.03.01. Na listagem de Classificação Final será publicada as pontuações obtidas pelos candidatos classificados de acordo com as
fases definidas para cada cargo.

11. DOS RECURSOS
11.01. A interposição de recurso será de 02 (dois) dias e será feita exclusivamente pela internet através do site www.shdias.com.br,
de acordo com as datas e horários definidos no termo a ser publicado.
11.02. Cada candidato poderá protocolar apenas 01 (um) recurso com relação a cada publicação realizada, assim, serão
considerados indeferidos os demais recursos protocolados relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo ao
assunto publicado anteriormente.
11.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br, realizar a consulta
do andamento de sua inscrição informando seu login e senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no
período estabelecido em cada publicação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações
disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato visualizará uma página de confirmação
constando data e hora do recebimento e o número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto.
11.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a solicitação do recurso. Não
serão aceitos recursos relativos à publicação já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto já publicado anteriormente.
11.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese das razões. Após o
envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do mesmo.
11.06. Serão INDEFERIDOS os recursos que não apresentarem argumentação válida ou apresentados em desacordo com as
especificações estabelecidas no Formulário de Recurso, assim como os recursos enviados fora do período estabelecido nas
publicações ou recursos relativos a publicações com período de recurso já encerrado, bem como os que forem encaminhados por
outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados
por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc).
11.07. A empresa SHDias Consultoria e Assessoria e a Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, não se responsabilizam
por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à
internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site da SHDias Consultoria e
Assessoria que impossibilite o correto envio do formulário de recurso.
11.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito do arguido, não
havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova objetiva.
11.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site www.shdias.com.br, por meio de
consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha, tendo como referência sempre o número do protocolo do recurso
interposto em cada uma das publicações.
11.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver rerratificação de resultados, listagens ou publicações, no sentido de que
haja o devido provimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos resultados obtidos pelos candidatos, bem como na
ordem de classificação para posição superior ou inferior, ou ainda ocorrer a desclassificação dos candidatos que não obtiverem a
pontuação mínima exigida para classificação.
11.11. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

12. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO:
12.01. A convocação para a admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado
o direito à admissão. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à
conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública.
12.02. O processo de convocação para admissão dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Edital é de exclusiva
responsabilidade da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB.
12.03. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das admissões
devem ser solicitadas juntamente à Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, através de seus canais de comunicação.
12.04. Para efeito de ingresso na Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, o candidato aprovado e classificado ficará
obrigado a comprovar, junto ao Departamento Pessoal da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, que satisfaz as
exigências deste Edital, bem como submeter-se a exame médico para o exercício do cargo, sob pena de não ser nomeado.
Página 14 de 65

12.05. O candidato deverá apresentar-se no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do ato de convocação e sua posse
ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, a contar da inspeção médica oficial, nos termos do § 1º do artigo 12 da LC nº 277/2011.
12.06. Quando de sua admissão, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui os
requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o
preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula
a sua inscrição e todos os atos subsequentes praticados em seu favor.
12.07. É facultado à Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, exigir dos candidatos classificados, além dos documentos
pessoais elencados na letra “d” do item 02.02 deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos classificados deverão
apresentar documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações/requisitos mínimos legais para o respectivo cargo,
conforme item 02 deste Edital.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.01. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Fundação Instituto de Educação de Barueri FIEB.
13.02. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de Suporte aos Candidatos
disponibilizado pela internet no site www.shdias.com.br.
13.03. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou cheque ou débito em
conta. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação bancária, sendo a
inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo. Os candidatos que fizerem o agendamento do pagamento do boleto terão a
efetivação de sua inscrição vinculada ao pagamento definitivo do boleto, que ocorrerá na data agendada pelo mesmo, que não
poderá ser superior à data de vencimento do boleto bancário, sendo que nesta ocasião o candidato deverá ter o crédito disponível
em conta para a efetivação do pagamento.
13.04. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Superintendente da FIEB.
13.05. Os cargos de PEB III terão carga horária mínima de acordo com o estabelecido em Portaria anual de atribuição.
13.06. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para
esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação do referido cargo, publicados no site www.shdias.com.br.
13.07. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e critérios do Edital
Completo do presente Concurso Público.
13.08. Todos os atos administrativos (Editais do Concurso Público, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos
aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Concurso Público será publicado no site www.shdias.com.br.
13.09. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público FIEB
001/2015, não havendo responsabilidade da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, quanto às informações divulgadas
por outros meios que não seja o Diário Oficial de Barueri e o site: www.shdias.com.br.
13.10. Os interessados que preencherem o Formulário de Inscrição pela internet, mas não efetuarem o pagamento, serão
considerados excluídos, não sendo incluídos na lista de candidatos inscritos.
13.11. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas com no mínimo
1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o início das provas previsto em Edital de Convocação. A SHDias Consultoria
e Assessoria e a Comissão do Concurso Público não disponibilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros
ou qualquer outro tipo de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de local para
estacionamento de veículos.
13.12. A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB, NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS
PREPARATÓRIAS PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ NENHUMA
APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS.
13.13. A Comissão Organizadora do Concurso Público, quando for o caso, decidirá sobre o adiamento de qualquer das etapas do
Concurso Público.
13.14. As informações, Editais e Publicações referentes a este Concurso Público estarão disponíveis no site: www.shdias.com.br até
o prazo de validade deste Concurso Público.
13.15. Os casos não previstos no Edital Completo serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público, devidamente nomeada para
tal fim, de acordo com as normas pertinentes.
Barueri, 09 de outubro de 2015.
AGNÉRIO NÉRI FERREIRA
Superintendente da FIEB
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015
ANEXO I
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Cargos

Agente Administrativo

Agente de Secretaria Escolar

Almoxarife

Assistente Administrativo

Assistente de Manutenção

Atribuições
Prestar serviços de digitação; redigir expedientes sumários, tais como cartas, ofícios e memorandos, de acordo
com modelo e normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros,
arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; distribuir e encaminhar papéis e correspondências
no setor de trabalho; auxiliar nos serviços de atendimento e recepção ao público; executar atividades auxiliares
de apoio administrativo; zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando à chefia a necessidade de
consertos e reparos; atender e encaminhar as partes que desejam falar com a chefia; digitar e/ou datilografar
relatórios, minutas e/ou memorando; executar serviços de recebimento de correspondências e documentos
e/ou expedientes, separando, classificando, encaminhando ou arquivando adequadamente, a fim de facilitar seu
acesso e manuseio; compilar ou elaborar dados estatísticos; atender a municipalidade e demais funcionários,
prestando informações ou encaminhando aos responsáveis; solicitar, conferir, armazenar e controlar material
de expediente; inserir dados nos sistemas informatizados; desempenhar atividades de nível médio que
envolvam a estrutura e o funcionamento da FPM; redigir documentos e correspondências; atender ao público;
controlar e solicitar material de consumo e permanente; levantar dados e informações incluindo-os em seus
respectivos sistemas; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Coordenar as atividades de registro escolar e de secretaria da escola; elaborar e emitir documentos, desde que
autorizado pelo diretor da escola, referente aos registros escolares que fiquem a seu encargo; manter a
consistência dos dados escolares armazenados; assegurar o cumprimento dos horários de atendimento da
unidade escolar, do calendário escolar e dos dias letivos nele fixados; prover meios para atendimento de alunos
e pessoas que procurem a secretaria da escola; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
Executar trabalho de almoxarifado; recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no almoxarifado
e/ou depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas; controlar os estoques; distribuir
produtos e materiais a serem expedidos; registrar e inventariar o material observando normas e instruções e/ou
dando orientação a respeito do desenvolvimento desses trabalhos para manter o estoque e condições de
atender as unidades; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados; executar
outras tarefas correlatas com o cargo; colaborar com o aprimoramento da prestação dos serviços; executar
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e
processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; efetuar e auxiliar no
preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; aperfeiçoar as comunicações internas e
externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico,
entre outros; promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros, monitorar e
desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; instruir requerimentos e processos,
realizando estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; organizar,
classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos
e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais
postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das
rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras,
encadernadoras e outras máquinas de acordo com as necessidades do trabalho; redigir textos, ofícios, relatórios
e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial; realizar
procedimentos de controle de estoque, inclusive verificar o manuseio de materiais, os prazos de validade, as
condições de armazenagem e efetivar o registro e o controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos
processos de leilão, pregão e demais modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos,
estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela guarda e
conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de saúde e
segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; ter iniciativa e
contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à
gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de
aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; manter-se atualizado
sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da FPM; participar de cursos de qualificação e
requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela
FPM; manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e
da eficiência, preservando o sigilo das informações; tratar o público com zelo e urbanidade; realizar outras
atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata; participar de escala de revezamento
e plantões sempre que houver necessidade; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
Distribuir tarefas e realizar controles de equipes de eletricistas, inclusive executar tarefas quando estas forem de
maior complexidade, relativas às atividades de instalações de baixa e alta tensão em diferentes locais; estudar o
trabalho a ser realizado, consultar plantas e/ou esquemas elétricos, especificações e outras informações para
estabelecer os roteiros das tarefas; montagem e reparação, consultar plantas e/ou esquemas, especificações e
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outras informações para estabelecer os roteiros das tarefas; executar outras tarefas correlatas com o cargo,
colaborando com o aprimoramento da prestação dos serviços; executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e do plano de desenvolvimento da escola; atender
pessoas que tenham assuntos a tratar na escola, com respeito, paciência, atenção e dignidade; auxiliar na
elaboração da programação das atividades da secretaria; executar as tarefas determinadas pelo superior
imediato, cumprir normas e prazos estabelecidos; manter a regularidade da documentação referente a alunos e
funcionários da escola, conforme determinação do superior imediato; auxiliar no levantamento e
encaminhamento aos órgãos competentes de dados e informações educacionais; auxiliar na elaboração e na
divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; redigir correspondência oficial;
auxiliar na instrução de expediente; auxiliar na elaboração de relação das necessidades de material permanente
e de consumo; auxiliar na elaboração de relatórios das atividades da Secretaria, e colaborar no preparo dos
relatórios anuais da escola; executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando com o aprimoramento
da prestação dos serviços.
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e
processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; efetuar o
preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; aperfeiçoar as comunicações internas e
externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico,
entre outros; monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; instruir
requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e
procedimentos legais; organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos,
documentos, relatórios periódicos e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os
programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação,
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativo à sua área de atuação; operar máquinas de
reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de acordo com as necessidades do trabalho;
redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de
comunicação oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificar o manuseio de materiais,
os prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivar o registro e o controle patrimonial dos bens
públicos; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e
ações públicas; zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; ter iniciativa e
contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à
gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de
aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; manter-se atualizado
sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da Prefeitura; participar de cursos de qualificação
e requalificação profissional, e repassar aos seus pares informações e conhecimentos; manter conduta
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; tratar o público com zelo e urbanidade; realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e
conforme orientação da chefia imediata.
Executar tarefas gerais relativas ao expediente interno da unidade escolar; prestar assistência aos docentes,
alunos e equipe de gestão, nas necessidades para as aulas e atividades escolares; observar os regulamentos da
escola; colaborar na organização de festas cívicas, solenidades escolares, competições esportivas, recreativas,
etc; acompanhar os alunos na entrada e saída das aulas, nos intervalos, recreios e refeitórios; atender os alunos
com necessidades especiais, acompanhando-os; cuidando da alimentação e higiene, sempre que necessário;
revistar, após a saída dos alunos, as salas de aula, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando sua guarda
em local determinado; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; realizar procedimentos educativos
e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à
escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD; preparar o instrumental e materiais para uso
(sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho); instrumentalizar o cirurgião dentista
ou THD durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; acompanhar
e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; realizar
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos
fluorados na Unidade e espaços sociais identificados (escolas, associações de bairros, etc.); registrar nos mapas
de procedimentos; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade;
realizar procedimentos clínicos de: dentioteria, periodontia, endodentia, odontopediatria na Atenção Básica;
assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adscrita; encaminhar e
orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização,
assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever
medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e
atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliando a atuação
clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de
prioridades locais; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar
e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
THD e o ACD; capacitar as equipes de saúde bucal, das Unidades. Participar de ações educativas e preventivas
em saúde bucal; registrar nos Mapas de Procedimentos, todos os procedimentos realizados; executar outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Orientar os alunos quanto às determinações de todos os regulamentos para o uso das dependências. Zelar pela
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correta utilização de todos os equipamentos da Piscina da FIEB, fazendo cumprir os regulamentos estabelecidos.
Aplicar as medidas educativas determinadas pela FIEB. Encaminhar à Coordenadoria de Esportes e
Coordenadoria pedagógica, Diretoria ou outro órgão da FIEB relatórios sobre incidências de ordem
administrativa ou disciplinar ocorrida no local. Zelar, sobretudo pela integridade física dos alunos, fazendo o
resgate e prestando os primeiros socorros nos casos de acidentes ou afogamento. Desenvolver outras atividades
correlatas determinadas FIEB. Trabalhar de forma a realizar tarefas de vigilância e salvamento nas piscinas da
FIEB, observando os alunos para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar acompanhamento, observação e
orientação sobre os perigos aos alunos que frequentam as piscinas; participar dos treinamentos e orientações
promovidas pela FIEB, quando necessário, participar de reuniões e elaborar relatórios; responsabilizar-se pelo
controle e utilização de equipamentos e materiais colocados á sua disposição; realizar abordagens preventivas.
Reportar-se aos seus superiores mantendo-os informados. Para se um guarda-vidas é necessário ter preparo
físico de atleta, saber nadar muito bem, ter conhecimento de técnicas de resgate dentro e fora d´água e
primeiros socorros. Além disso, devem conhecer também os riscos do trabalho em que atuam.
Atuar em salas de aula e em eventos ligados ao ensino, para realizar a interpretação por meio de linguagem de
sinais; coletar informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução da língua no momento
das aulas e atividades escolares; planejar antecipadamente, junto com o professor responsável pela disciplina ou
série, sua atuação e limites no trabalho a ser executado; participar de atividades extraclasses, como palestras,
cursos, jogos, encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como intérprete;
interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser interpretada; participar de atividades
não ligadas ao ensino, em que se faça necessária à realização de interpretação de linguagem por sinais; executar
outras tarefas correlatas.
Monitorar oficina de natação ministrando atividades de natação nas várias modalidades existentes incentivando
os alunos à sua prática; estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes; instigar o auto-conhecimento como
sujeito social e estimular sua auto-estima; participar dos encontros e capacitações propostas pela coordenação
geral ou direção; procurar trabalhar com vários grupos de crianças e adolescentes; trabalhar as regras do
esporte com as crianças e adolescentes; zelar pelas crianças durante todo o período da prática de natação
dentro e fora da água; trabalhar adaptação do corpo ao meio líquido; desenvolver processos pedagógicos para
aprendizado das técnicas de entrada na água e saída; desenvolver processos pedagógicos para o aprendizado do
nado em suas várias modalidades (crawl, peito, borboleta, costa), bem como de todas as suas combinações e
outras modalidades não enumeradas; Arbitragem de Natação: posição de equipe no ambiente da piscina.
Acompanhar e treinar alunos para campeonatos. Participar de campeonatos. Responsabilizar-se pelas equipes
de competição, acompanhando os alunos em todos os aspectos que estiverem sob sua responsabilidade.
Auxilia na programação e planejamento das aulas objetivando, prioritariamente, a aprendizagem dos alunos
seguindo a orientação pedagógica da FIEB; obedecer á organização curricular de sua escola e o regimento
escolar; aproveitar, ao máximo, os conteúdos curriculares oferecidos aos os alunos da FIEB, participar,
efetivamente, da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do plano escolar e a
construção/reconstrução do projeto pedagógico educacional; auxiliar na elaboração e executar, acompanhar e
avaliar os planos de ensino; realizar seu trabalho pedagógico articulado com os membros do setor pedagógico
da escola e da equipe de apoio da escola; respeitar o educando como razão principal do processo educativo,
comprometendo-se com o seu desenvolvimento, alfabetização e aprendizagem; escolher materiais e
procedimentos didáticos coerentes com a orientação pedagógica da FIEB; participar de todas as atividades
educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; participar dos Conselhos de Classes; participar
de associações ligadas às sua Escola que congregue pais e docentes, conforme o estatuto e regimento escolares;
pautar-se pela pontualidade e assiduidade, realizando seu trabalho educativo com competência e seriedade;
manter a escrituração dos dados dos seus alunos atualizados e em ordem nos diários de classe e em outros
registros exigidos por lei, regimento ou norma da escola; participar de reuniões com os pais ou responsáveis
pelos alunos para discutir rendimento escolar, procedimentos didáticos e metodológicos, sistema de avaliação e
de disciplina, incentivando a participação dos mesmos no processo educacional e nas atividades escolares;
comunicar à direção da escola toda e qualquer irregularidade da qual tiver conhecimento na sua área de
atuação; fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos junto à Direção da Escola e
atender os deveres e obrigações estabelecidas no Regimento Interno; executar outras tarefas correlatas que lhe
forem atribuídas pelo superior imediato.
Elabora, desenvolve e avalia a Proposta Pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela Proposta pedagógica da Escola;
oferecendo de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos
com base na formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de
seu projeto individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico; favorece a prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as
competências que garantam seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências
para que o educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve
estratégias de atendimento diferenciado a alunos que necessitem;
participa de Capacitações profissionais; articula a integração escola-família-comunidade; desenvolve relatórios
sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho
de forma quantitativa e qualitativa, visando seu aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe
forem atribuídas pelo superior imediato e que contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas;
cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho, segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de
trabalho.
Elabora, desenvolve e avalia a Proposta Pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela Proposta pedagógica da Escola;
oferecendo de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos
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com base na formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de
seu projeto individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico; favorece a prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as
competências que garantam seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências
para que o educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve
estratégias de atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais;
articula a integração escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos
alunos; participa de Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa,
visando seu aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior
imediato e que contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de
trabalho, segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho.
Programar e planejar aulas objetivando, prioritariamente, a alfabetização de seus alunos, seguindo a orientação
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo a organização curricular de sua escola e o
regimento escolar, aproveitando, ao máximo, os conteúdos constantes nos Cadernos de Apoio oferecidos a
todos os alunos da rede municipal; participar, efetivamente, da elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação do Plano de Desenvolvimento da Escola e a construção/reconstrução da Proposta Pedagógica da
Escola; auxiliar na elaboração e executar, acompanhar e avaliar os planos de ensino; realizar seu trabalho
pedagógico articulado com os membros do setor pedagógico da escola e da equipe de apoio da escola; respeitar
o educando como razão principal do processo educativo, comprometendo-se com o seu desenvolvimento,
alfabetização e aprendizagem; escolher materiais e procedimentos didáticos coerentes com a orientação
pedagógica da FIEB e Unidade Escolar; participar de todas as atividades educacionais que lhe forem atribuídas
por força de suas funções; participar dos Conselhos de Classes; participar de associações ligadas à sua Escola que
congreguem pais e docentes, conforme o estatuto e regimento escolares; pautar-se pela pontualidade e
assiduidade, realizando seu trabalho educativo com competência e seriedade; manter a escrituração dos dados
dos seus alunos atualizados e em ordem nos diários de classe e em outros registros exigidos por lei, regimento
ou norma da escola; participar de reuniões com os pais ou responsáveis pelos alunos para discutir rendimento
escolar, procedimentos didáticos e metodológicos, sistema de avaliação e de disciplina, incentivando a
participação dos mesmos no processo educacional e nas atividades escolares; comunicar à direção da escola,
toda e qualquer irregularidade da qual tiver conhecimento na sua área de atuação; fornecer elementos para
permanente atualização de seus assentamentos junto à Direção da Escola; atender os deveres e obrigações
estabelecidas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Barueri (Lei Municipal nº
1549/05); executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecido na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
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individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica d unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
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que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
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escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
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contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
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necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
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de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Elabora, desenvolve e avalia a proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela proposta pedagógica da Escola; oferece
de forma articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na
formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto
individual ao projeto da sociedade que se situa; propicia a aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a
prestação e a orientação básica para a integração do educando ao mundo do trabalho, com as competências
que garantem seu aprimoramento profissional; estimula o desenvolvimento das competências para que o
educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis complexos de estudos; desenvolve estratégias de
atendimento diferenciado a alunos que necessitem; participa de Capacitações profissionais; articula a integração
escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o desenvolvimento escolar dos alunos; participa de
Reuniões de pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma quantitativa e qualitativa, visando seu
aprimoramento; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato e que
contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada de trabalho,
segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho; executa atividades extras curriculares
relacionadas ao calendário escolar, proposta pedagógica da unidade escolar e em atendimento as exigências e
necessidade da FIEB.
Escolaridade exigida: ensino médico completo com formação específica na área, orienta e executa trabalhos de
coleta e análise diversos, esterilização de materiais; preparo de soluções, corantes, reagentes; pesagem de
substâncias, manuseio de equipamentos como balança analítica, centrífugas, espectrômetro, estufa;
manipulação de substância e vidrarias; zela pela conservação dos materiais e equipamentos utilizados no
trabalho; preenche formulários e elabora relatórios de assuntos / atividades de sua especialidade; participa da
elaboração de materiais destinados para as aulas de laboratório; auxilia os professores na execução das
atividades de laboratório ou sala de aula; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
Acompanha a construção de edifícios residenciais e industriais, instalações, hidráulica, redes públicas,
levantamento topográfico; elabora e redigem relatórios, pareceres de assuntos de sua especialidade;
supervisiona e controla a execução de obras; realiza levantamento e demarcação de terrenos e loteamentos;
participa da elaboração de materiais destinados para as aulas de laboratório; auxilia os professores na execução
das atividades de laboratório ou sala de aula; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
Acompanha as atividades desenvolvidas pelo corpo docente no laboratório da habilitação, assessorando-os em
seu desenvolvimento e preparação; monitora o uso dos laboratórios, verificando a correta utilização dos
equipamentos, a fim de evitar danos desnecessários aos mesmos; zelar pelos móveis, equipamentos e utensílios
em geral, seja nos ambientes dos laboratórios ou em qualquer outro lugar aonde os equipamentos do curso se
façam necessários sala de aula, auditório, videoteca, viagens técnicas, etc.); inventarias periodicamente todos os
equipamentos, móveis e utensílios existentes, conferindo assim todo o bem patrimonial de responsabilidade do
setor dos laboratórios, providenciando os acertos quando necessários; solicitar o encaminhamento dos
equipamentos que necessitam manutenção ou reparo, quando estes não puderem ser realizados no próprio
laboratório; efetuar manutenção nos equipamentos nos períodos de recesso escolar, para manter o
desempenho dos mesmos e a organização dos laboratórios; acompanhar e realizar a manutenção e organização
diária dos laboratórios, mantendo a ordem e a limpeza dos mesmos para as aulas; agendar as aulas nos
laboratórios e verificar a necessidade de equipamentos e instrumentos para utilização nas aulas. Preparar com
antecedência o laboratório, agilizando o início da aula; agendas equipamentos de uso comum ao curso quando
necessário para auxiliar a aula em laboratório do professor; auxiliar os professores quando solicitado,
providenciando o que for necessário para o bom andamento das aulas, dentro e fora dos laboratórios; dar
suporte ao coordenador técnico do curso sempre que necessário, observando e relatando; assessorar o
coordenador técnico do curso, mantendo-o atualizado quando às ocorrências referentes ao período em que não
está na escola; acompanhar as turmas do curso em questão; controlar o acesso de alunos e de professores nos
laboratórios - no intervalo e fora do período de aula; dar assistência aos alunos, na utilização de equipamentos
e/ou na realização das atividades referentes ao conteúdo técnico do curso; redigir correspondências, relatórios,
manuais, etc. conforme a necessidade do curso e solicitação do coordenador técnico do curso; realizar ensaios
no laboratório de prática como complementação das aulas teóricas do curso em conjunto com o professor
especialista; organizar, documentar e monitorar visitas técnicas dos alunos do curso em questão, junto com o
corpo docente; zelar pelo patrimônio do setor; acompanhar e divulgar atividades extra escola relacionadas ao
curso técnico; ajudar o docente a promover o bom andamento disciplinar nas atividades desenvolvidas no
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laboratório, principalmente nas séries iniciais do curso; disponibilizar previamente componentes, ferramentas e
acessórios que serão utilizados durante as aulas práticas, bem como a organização desse material após o
término das aulas; desenvolver junto ao coordenador de curso técnico os horários de utilização dos laboratórios,
que permitam o acesso de docentes e discentes para melhor aproveitamento de suas aulas práticas; auxiliar os
alunos no desenvolvimento de projetos; dar suporte a rede de computadores que constituem os laboratórios
mantendo a infra- estrutura; gerenciar a política de utilização dos recursos de informática para os usuários dos
sistemas de computação; manter a atualização de programas de computadores aplicando as possíveis correções
quando necessário; participa da elaboração de materiais destinados para as aulas de laboratório; auxilia os
professores na execução das atividades de laboratório ou sala de aula; executa outras tarefas correlatas que lhe
forem atribuídas pelo superior imediato.
Escolaridade exigida: ensino médio completo com habilitação técnica da área ou ensino superior - curso de
graduação na área de Suporte técnico na área de química; preparação de materiais para aulas; manter o
laboratório em condições de higiene e segurança; fazer análises de rotina de controle de qualidade; manusear
produtos químicos; conhecer métodos de análise; estocar materiais químicos; análise de rotina de
equipamentos de tramatrografia; conhecer química geral; orgânica, inorgânica, físico-química e métodos de
análise instrumental; participa da elaboração de materiais destinados para as aulas de laboratório; auxilia os
professores na execução das atividades de laboratório ou sala de aula; executa outras tarefas correlatas que lhe
forem atribuídas pelo superior imediato.
Executar e supervisionar serviços de enfermagem em grau auxiliar, empregando processos de rotina e/ou
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente; executar diversas tarefas de
enfermagem, como controle de pressão venosa, monitoração e aplicação de respiradores artificiais, prestação
de cuidado de conforto, movimentação ativa e passiva de higiene pessoal, para proporcionar o maior grau
possível de bem-estar físico, mental e social de pacientes; efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias
alergênicas e fazendo leitura das reações, para obter subsídios e diagnósticos; executar outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Labor em Ambulatório: Executar atividades de assistência de
enfermagem excetuadas as privativas do enfermeiro. Assistir o enfermeiro nas ações de enfermagem
(administrativas e assistenciais); assistir o Enfermeiro nas ações educativas; executar tarefas afins e/ou
atividades determinadas pelo Enfermeiro; executar os procedimentos de enfermagem previstos para o
atendimento das necessidades apresentadas pelo pacientes na Unidade de Saúde e no domicílio; administrar
soluções e medicamentos conforme prescrição médica e de enfermagem; controlar sinais e outros parâmetros
conforme solicitado em prescrição ou conforme rotina; colaborar como Enfermeiro na identificação de
problemas dos pacientes; colaborar com a Equipe Multiprofissional; efetuar as anotações dos procedimentos e
observações realizados nos pacientes, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem; preparar
material e auxiliar o médico na realização de procedimentos; participar do atendimento de pacientes em
situações de emergência na Unidade de Saúde; auxiliar no preparo e acompanhamento do usuário para exames
e tratamentos em serviços internos e externos à Instituição; zelar pela manutenção da ordem, limpeza do
ambiente e dos equipamentos; participar da execução de programas de educação à saúde direcionada aos
pacientes; participar de programas de educação continuada; executar ações de Vigilância Epidemiológica e
Sanitária, no nível de suas competências; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato.
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015
ANEXO II
PROGRAMA DE PROVA
A Comissão de Concurso Público da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, não aprova a comercialização de apostilas preparatórias
para o presente Concurso Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero que venha a ser comercializadas. A Comissão
do Concurso Público da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, não fornecerá e não recomendará a utilização de apostilas
específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha de
apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, conforme segue:

ENSINO FUNDAMENTAL
AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE DE SECRETARIA ESCOLAR
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico

Quantidade de Questões
18
18
04

LÍNGUA PORTUGUESA: Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental (8ª série), como por exemplo: GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais
de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos;
Encontros consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transitivos; Verbos
transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração;
Classes de palavras: classificação morfológica; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal;
Aposto; Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso;
Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas verbais e visuais;
Associação de ideias. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA: Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental - (8ª série), como por exemplo: Conjunto de números: naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros
Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Múltiplos e divisores em N; Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números
fracionários; Problemas com números fracionários; Números decimais; Introdução à geometria; Geometria Plana; Operações fundamentais com
números racionais; Problemas de raciocínio lógico.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.

ENSINO MÉDIO
ALMOXARIFE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico

Quantidade de Questões
18
18
04

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
Página 27 de 65

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
15
10
05
10

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções gerais sobre atendimento ao público, Agendamento dos pacientes; Arrumação, organização e conservação
do consultório dentário; Uso, manutenção e conservação dos equipamentos; Técnicas de isolamento do campo operatório; Ficha odontológica:
importância, preenchimento e arquivamento; Preparar o paciente para o atendimento; Conhecimento de instrumentos odontológicos: função,
especificação e denominação; Trabalho em equipe: técnica a quatro mãos, relacionamento com o Cirurgião – Dentista e outros profissionais;
Relacionamento com os pacientes; Importância da filosofia preventiva no atendimento odontológico; Orientação ao pacientes sobre o
funcionamento dos serviços e sobre higiene bucal. Revelar e montar raio X intra-orais; Instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene
dental junto à cadeira operatória; Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. Proceder à conservação e manutenção do
equipamento odontológico. Tipos de esterilização - antissepsia - desinfecção; Assepsia instrumental. Fazer balanço de entrada e saída de materiais.
Fazer controle de saída de dejetos. Seguir normas de biossegurança. Higiene e limpeza. Manutenção do Equipamento Odontológico; Riscos
ocupacionais e sua prevenção; Ética profissional; Conhecimentos básicos no Programa de Saúde da Família; Conteúdo Programático do Curso de
Auxiliar de Consultório Dentário (Currículo Básico).
AUXILIAR DE CLASSE
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
18
18
04

Página 28 de 65

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Legislação Educacional:
- Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações;
- Lei Federal nº 9394/96 - L.DBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações.

ENSINO SUPERIOR
CIRURGIÃO DENTISTA
Disciplina
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Saúde Pública

Quantidade de Questões
10
25
05

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Etiologia, Diagnóstico, Prevenção e Controle da doença cárie; Anestesiologia; Cirurgia oral menor; Periodontia;
Endodontia; Diagnóstico e tratamento das patologias e infecções odontogêncas; Patologia Oral; Biossegurança; Código de Ética Odontológica.
Odontopediatria: Análise da dentição decídua características; Análise da dentição mista, características, seqüência de erupção. Aspectos
psicológicos e anatomofisiológico, técnicas de anestesia. Preparos cavitórios em dentes decíduos: Aplicação dos materiais forradores e
restauradores; Terapia pulpar em odontopediatria; Traumatismos em dentes anteriores; Cirurgia em odontopediatria; Flúor, escovação:
Capeamento pulpar; Pulpotomia e aplicação de formocresol; Tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; Pulpectomia em doentes
decíduos anteriores. Levantamento Epidemiológico: Variedades de índices sobre doenças periodentais em termos de levantamento
epidemiológicos; Cárie dental; Etiologia e fatores relacionados; Prevenção da cárie. Outros métodos de prevenção da Aids e de doenças virais de
transmissão ocupacional na prática odontológica: Controle de infecção na prática odontologia; Doenças periodontal: medidas preventivas; Câncer
Bucal: causas e prevalência, detectação prévia e medidas preventivas. Anatomia Dentária. Dentística Operatória / Reparadora: Princípios gerais,
técnicas restauradoras e materiais dentários. Cariologia: Diagnóstico, patologia e desenvolvimento da cárie, métodos de prevenção. Epidemiologia:
conceitos, aspectos biológicos e sociais, investigação epidemiológica, índices epidemiológicos. Promoção de saúde bucal: Métodos e técnicas,
flúor. Estomatologia: Diagnóstico bucal, tratamento das manifestações na cavidade bucal, lesões da cavidade bucal. Emergências médicas em
Odontologia. Radiologia: Técnicas (intra e extra-oral), equipamentos e interpretações radiográficas, efeitos biológicos dos raios X, soluções
químicas. Terapêutica Medicamentosa. Odontologia Legal. Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas, prevenção e tratamento de acidentes
anestésicos. Fichas clínicas, métodos e técnicas de exame. Cirurgia: Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte; Bases da Cirurgia;
Patologia Bucal. Diagnósticos em Patologia Bucal. Guia Terapêutico Odontológico. Saúde Pública: Conhecimento em: SUS – Sistema Único de
Saúde, Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica, Doenças de Notificação Compulsória, Meio Ambiente. Conteúdo Programático das Disciplinas do
Curso Graduação em Odontologia.

SAÚDE PÚBLICA: Princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde; Legislação básica do SUS: Constituição da República Federativa do Brasil de
1988; Lei Orgânica da Saúde - Lei no 8.080/90 e Lei 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) - Portaria GM/MS no 2.488/11; Política
Nacional de Humanização (PNH); Doenças de Notificação Compulsória.
GUARDA-VIDAS
MONITOR DE NATAÇÃO
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS
Disciplina

Quantidade de Questões
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Disciplina
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
05
25

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA GUARDA-VIDAS: História do salvamento aquático. História da SOBRASA e ILS. Estatísticas de afogamento. Os
6 anéis da cadeia de sobrevivência. Prevenção de afogamento em piscinas. Reconhecimento de potencial afogado fora e dentro da água.
Reconhecimento de um afogamento em curso. Reconhecimento das medidas de segurança do guarda-vidas de piscina. Vigilância e atuação.
Emergências Clínicas e traumáticas. Acidentes termoelétrico. Definição de afogamento. Fases do afogamento. Classificação do afogamento.
Algoritmo básico de afogamento. RCP em afogados.
Noções dos Primeiros Socorros; Aspectos legais do socorrismo; Etapas básicas do socorrismo; Sinais Vitais; Sinais de apoio; Roteiro de prioridade
no atendimento; Exame físico; Noções de Anatomia; Técnicas e Métodos de Reanimação cardiopulmonar; Sistema Cardio-respiratório;
Hemorragias; Lesões traumáticas; Técnicas de imobilizações; Técnicas de transportes; Afogamento; Ferimentos; Asfixias; Higiene.
SALVAMENTO AQUÁTICO: Definição de afogamento; Primeiras providências; Tipos de afogado e afogamento; Técnicas de aproximação; Técnicas
de desvencilhamento; Técnicas de transporte; Técnicas de retirada da água; Providências iniciais após retirar o afogado da água; Técnicas de
primeiros socorros (principais métodos); Técnicas de resgates;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONITOR DE NATAÇÃO: Conhecimentos de técnicas e regras de jogos e desportos. Jogos recreativos.
Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física;
socorros de urgência aplicados à Educação Física. Conhecimentos de técnicas e regras de jogos e desportos. Jogos recreativos. Dimensões
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; socorros de
urgência aplicados à Educação Física. História da Natação. O nado Crawl, costas, peito, borboleta, medley. Organização e planejamento do
treinamento. Qualidades essenciais em um nadador. Os regulamentos e seu conhecimento. Aquecimento - preparação individual para o
treinamento ou competição. Preparação fora da água. Condicionamento físico. Condicionamento técnico. Os árbitros, suas responsabilidades e
sinais oficiais. Instalações e equipamentos. Ética Profissional. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Ética
Profissional. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Dicionário de Educação Física e Esporte (Valdir J. Barbanti - Ed. Manole). Manual de
Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS: Identidade surda e diferenças culturais; A constituição histórica do
intérprete de Libras na comunidade surda; Estudos da tradução e da interpretação no contexto da língua de sinais; Código de ética do
tradutor/intérprete de Libras; Formação do tradutor/intérprete de Libras; Processos e estratégias no ato tradutório; Procedimentos/Modalidade
de tradução; Tipos de tradução; Classificação de interpretação: simultânea e consecutiva; Interpretação comunitária em diversos contextos
institucionais; tradução de materiais didáticos no contexto bilíngue; O papel do tradutor/intérprete de Libras na educação inclusiva e bilíngue;
Legislação e regulamentação do trabalho do tradutor/intérprete de Libras; Tradução multimodal em Libras/Português; Tradução de literatura em
Libras/Português; As escritas de sinais e a tradução; O uso de classificadores na língua de sinais; O uso do espaço na Libras; O uso das expressões
faciais na Libras; Tipos de verbos na Libras; Contraste entre a Libras e a Língua Portuguesa; A estrutura da Língua Brasileira de Sinais: fonologia,
morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Legislação referente à educação Bilíngue (Libras/Português).

PEB I
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
05
25

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
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Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB I:
Ensino fundamental de nove anos; Interdisciplinaridade; Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Avaliação no ensino fundamental;
Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos; Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais; Projeto Político
Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; alfabetização e letramento: características e
pressupostos; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de
ensino aprendizagem dos educandos; Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental - Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008); Resolução CNE/CEB 07/2010 que Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.
Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem e suas contribuições para a educação; Desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social; A criança e a formação da identidade no contexto sociocultural contemporâneo;
Psicologia evolutiva; Epistemologia genética; Aprendizagem significativa; Esquemas e modelos mentais;
Teoria sociocultural; Concepção construtivista do ensino e da aprendizagem; Contribuições da psicanálise à educação;
Fatores e processos psicológicos envolvidos na aprendizagem escolar; As contribuições de Piaget, Wallon e Vygotsky para a educação;
Processos de ensino e de aprendizagem no contexto da sala de aula; Estratégias de aprendizagem; Dificuldades de aprendizagem;
Interatividade no contexto escolar.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO:
Fundamentação, Finalidades e Conceituação do Ensino Fundamental de conformidade com a LDBEN (Lei Federal n.º 9.394/96) e PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais); Fundamentos: Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia, Psicologia da Educação, Didática e Metodologia do
Ensino; Processo de Avaliação Educacional; Processo do Trabalho Coletivo; Processo de Escolarização: sucessos e fracassos; Evasão e Repetência:
causas, consequências e alternativas; Processo de Inclusão no Ensino Fundamental; Questões Políticas Educacionais Brasileiras; Gestão Educacional
(Gestão Participativa e Participação Comunitária).
LEGISLAÇÃO
Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações.
Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009 – Nova Lei da adoção e as alterações no ECA.
Lei Federal nº 9.394/96 - LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações.
Lei Federal nº 11.645, de 10/03/08 – Altera a Lei 9.394/96, modificada pela Lei 10.639/03, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília. MEC/SEF, 2000. (Volumes de I a
X 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental).
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF,
1998.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares – estratégias
para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, MEC/SEF/SEESP, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, junho, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de 9 anos: orientações para a inclusão da criança de 6 anos de
idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
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O eixo pedagógico central que norteará as questões do Processo Seletivo, conforme indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (Brasil. Ministério da Educação) e Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasília: MEC/SEF, 1998) tem como base
os seguintes princípios:
“- Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, a solidariedade e do respeito ao bem comum;
- Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
- Princípios estéticos da sensibilidade, criatividade e diversidade de manifestações artísticas e culturais”.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Alfabetização e Linguagem. Programa de Formação
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Brasília: SEB, 2007. http://portal.mec.gov.br/publicacoes
BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Matemática. Programa de Formação Continuada de
Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Brasília: SEB, 2007. http://portal.mec.gov.br/publicacoes
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & lingüística. São Paulo: Scipione, 1991.
COLL, César; MARTÍN, Elena; MAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel; ZABALA, Antoni. O construtivismo na sala de aula.
São Paulo: Ática, 1996.
DOLZ, J. e SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita. Elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona).
In “Gêneros orais e escritos na escola”. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2004
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1998.
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 36ª Ed. São Paulo: Cortez, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LUCKESI, Cipriano Carlos - Avaliação de Aprendizagem escolar. São Paulo: Editora Cortez, 2002.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: Como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar – O que é? Por quê? Como fazer? Ed. Moderna, 2003.
MARTINS, João Luis; QUEIROZ, Tania Dias. Pedagogia Lúdica – Jogos e brincadeiras de A a Z. São Paulo: Ed. Rideel, 2002.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (org.) Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001.
SMOLKA, Ana Luíza B. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 2 ed., São Paulo: Cortez/Campinas: Editora da
Unicamp, 1989.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2003.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SOLER, Reinaldo. Jogos Cooperativos para educação infantil. São Paulo: Sprint, 2002.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VYGOTSKY, L.S., Luria, A.R. Leontiev, A.N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Icone, 1988.
WEISZ, Telma, O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo, Editora Ática, 2000.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
ZUNINO, Delia Lerner. A Matemática na escola: aqui e agora. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

PEB III - ARTE
PEB III - BIOLOGIA
PEB III - FILOSOFIA
PEB III - EDUCAÇÃO FÍSICA
PEB III - GEOGRAFIA
PEB III - HISTÓRIA
PEB III - FÍSICA
PEB III - INGLÊS
PEB III - QUÍMICA
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
05
25

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução Página 32 de 65

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - ARTE:
Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Abordagens
metodológicas do ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer artístico. Artes visuais e percepção visual. História da arte; movimentos
artísticos; originalidade e continuidade. Elementos formais das Artes Visuais; da Dança; da Música e do Teatro. Educação artística e educação
estética.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Abordagens
metodológicas do ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer artístico. Artes visuais e percepção visual. História da arte; movimentos
artísticos; originalidade e continuidade. Elementos formais das Artes Visuais; da Dança; da Música e do Teatro. O Ensino da Arte e a Estética. A
construção do conhecimento em arte. Contextualização da formação profissional do professor. Análise da função do professor de arte diante de
uma proposta de educação inclusiva. Teorias e concepções de Arte: do pensamento antigo ao pós - moderno. As dimensões da Arte e suas
principais articulações. Elementos básicos das composições artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas
articuladoras. Das origens da Dança, do Teatro, da Música e das Artes Visuais à contemporaneidade. Características, produções e produtores dos
principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e no mundo. O conhecimento Arte no currículo escolar: razões e finalidades.
Ensino da Artes no Ensino Fundamental. A metodologia do ensino de Arte. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas
relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio - cultural do ser humano. As diferentes linguagens artísticas e a educação.
Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte – Linguagem, Arte e Educação. Os estilos artísticos
ocidentais e seus condicionantes históricos: As artes plásticas no Mundo Clássico. Grécia e Roma, Arte e religiosidade na Europa Medieval, As artes
na Época do Renascimento, Do Barroco ao Romantismo. Europa e América Colonial, As artes plásticas no Brasil Imperial. As artes na Modernidade:
Os movimentos de vanguarda. Do Impressionismo à Arte Computacional, Movimentos de vanguarda no Brasil. Do Modernismo ao Tropicalismo, A
música popular brasileira. Da Jovem Guarda aos dias atuais, O cinema no Brasil. Do Cinema Novo aos nossos dias, Arte e Meios de Comunicação de
Massas no Mundo Contemporâneo.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BARBOSA, Ana Mãe. Teoria e Prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix, 1978.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. Educação Artística. Brasília.
MEC/SEF, 1997.
FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 3ª Edição, 1971.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MARQUES, Isabel A. Dançando na Escola. Editora Cortez. 4ª Edição, 1997.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
OSINSKI, Dulce R. B. Arte Histórica e Ensino: Uma Trajetória. 2ª Edição. São Paulo, Cortez, 2002.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
Página 33 de 65

PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
PILLAR, Analice Dutra (org.). A Educação do Olhar: no ensino das artes. Editora Mediação, 1999.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita. (Capítulos: “As atividades
pedagógicas; ”O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”). Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - BIOLOGIA:
Observações, experimentos, hipóteses e teorias. Leitura e interpretação de textos e informações típicos do sistema científico. Tecnologias: prós e
contras. Estrutura teórica da Biologia: classificação dos seres vivos, evolução como tema central, o conceito de célula e os mecanismos de
hereditariedade dos seres vivos, funcionamento do corpo humano, em vários níveis, e discutir suas implicações para a vida cotidiana. Saúde,
qualidade de vida e sexualidade. Biodiversidade em seu local de atuação, biodiversidade brasileira e mundial: regularidades e de contrastes.
Problemas ambientais contemporâneos. Sustentabilidade e promoção de atitudes de respeito e cuidado com todas as formas de vida do planeta.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
01 - Embriologia Animal: Controle dos mecanismos de Reprodução - Gametogênese e Fecundação - Biologia do Desenvolvimento Comparado:
Segmentação, Gastrulação e Organogênese - Anexos Embrionários - Influência do meio ambiente no desenvolvimento. 02 - Genética e Evolução:
Mendelismo - Alelos Múltiplos - Genética dos Grupos Sanguíneos: ABO, Rh, MN e Ss - Interações Gênicas: Genes complementares, Epistasia e
Herança Quantitativa - Determinação Genética do Sexo e Herança Ligada ao Sexo. Teoria cromossômica da herança: genes, cromossomos, genes
ligados, mapas genéticos e recombinação; determinação genética do sexo e herança ligada ao sexo; cariótipo humano e noções das principais
aberrações cromossômicas. Ligação Gênica e Mapas Genéticos - Mutação espontânea e cromossômicas - Genética de Populações: origem da vida;
teorias lamarckista, darwinista e sintética; fatores evolutivos e princípio de Hardy-Weinberg; mecanismos de evolução (isolamento e
especiação).Teorema de Hardy-Weinberg - Evolução: Teorias da Evolução - Freqüência Gênica: Seleção e Mutação. Natureza do material genético e
mutação: estrutura dos ácidos nucléicos (DNA e RNA); código genético; síntese de proteínas; mutação e agentes mutagênicos. 03 - Reprodução nos
Seres Vivos: Modalidades de reprodução: reprodução assexuada, reprodução sexuada. 04 - Ecologia: Os seres vivos e o ambiente: indivíduos e
espécies; produtores, consumidores e decompositores; tolerância a fatores físicos e químicos. Populações: densidade; dinâmica de populações;
padrões de crescimento das populações; oscilações e flutuações; população humana; demografia; crescimento e causas. Comunidades: riqueza e
diversidade; relações ecológicas; relações inter e intra-específicas (competição, herbivoria, predação, parasitismo, comensalismo e mutualismo);
dinâmica de comunidades e sucessão. Ecossistemas: habitat e nicho ecológico; cadeias e teias alimentares; equilíbrio dos ecossistemas; fluxo de
energia e de matéria; pirâmides ecológicas; produtividade; ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo); os grandes
ecossistemas terrestres e aquáticos; os ecossistemas brasileiros. O ser humano e os fatores de desequilíbrio ambiental: conservação e degradação
ambiental; poluição do ar, da água e do solo; concentração de poluentes ao longo de cadeias alimentares; alteração das comunidades bióticas;
introdução e extinção de espécies. 05 – Histologia: Tecido Epitelial de revestimento e de secreção - Tecido conjuntivo: T.C.P.D (tecido conjuntivo
propriamente dito) - Tecido adiposo - Tecido cartilaginoso e tecido ósseo - Tecido muscular - Tecido nervoso. Citologia 1.0- Biologia Celular 1.1 Estrutura, composição, histórico e funções dos seguintes componentes celulares: 1.1.1 – Núcleo a) Cromatina e cromossomos b) Nucléolo c)
Envoltório nuclear 1.1.2 – Citoplasma a) Ribossomos b) Retículo endoplasmático liso e rugoso c) Complexo de Golgi d) Lisossomo e) Peroxissomo f)
Mitocôndrias g) Plastos h) Centríolos, cílios e flagelos 1.1.3 – Biomembranas 1.2 - Interação entre os componentes celulares 1.3 - Ciclo celular
mitótico e meiótico 1.4 - Diferenciação celular 2.0 - Bioquímica Celular 2.1 - Composição química dos seres vivos a) Água b) Sais Minerais c)
Glicídios d) Glicerídios e) Proteínas f) Enzimas e metabolismo g) Ácidos nucléicos e código genético h) Vitaminas e suas utilidades 3.0 – Vírus
Características gerais 06 – Zoologia: Principais Aspectos a) da classificação e nomenclatura zoológica b) do filo protozoa, do filo porífera, do filo
celenterados, do filo platelmintes e nematodos, do filo equinoderma, do filo molusca, do filo anelida, do filo artrópodo (estudo das classes dos
crustáceos, classes dos insetos, e, classe dos aracnídeos). Filo cordata: principais aspectos das classes: c) classe dos peixes ósseos e cartilaginosos
classe dos anfíbios classe dos répteis classe das aves classe dos mamíferos; com destaque para espécie humana - nos aspectos anatômicos,
fisiológicos dos seguintes sistemas: a) de proteção e revestimento b) do sistema de sustentação e locomoção c) do sistema digestivo e nutrição d)
do sistema circulatório e) do sistema excretor f) do sistema respiratório g) do sistema nervoso: central, periféricos e autônomo, órgãos dos
sentidos h) sistema endócrino e hormonal i) do sistema de reprodução 07 – Botânica:Citologia vegetal a) parede celular, membrana celulósica b)
organelas da cédula vegetal: cloroplasto fotossíntese Aspectos da Histologia Vegetal: a) dos tecidos do revestimento b) dos tecidos de
preenchimento (parênquimas) c) os tecidos de condução de seiva (xilema e floema) d) dos tecidos de sustentação (colênquima e esclerênquima) e)
dos tecidos meristemáticos primários e secundários Aspectos da Reprodução Vegetal a) das gimnospermas, b) das angiospermas. 08 - Biologia
Celular: Composição química das células: água, sais mineiras, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, Estrutura, composição química e
função dos seguintes componentes celulares: membrana plasmática, glicocálix, parede celular; citoesqueleto; centríolos; cílios e flagelos; retículo
endoplasmático liso e rugoso, ribossomos; complexo golgiense; mitocôndrias; lisossomos; vacúolos, plastos e núcleo (envoltório nuclear,
cromatina e nucléolos), Ciclo celular: interfase e mitose, Meiose e a reprodução sexuada, Diferenciação celular. 09- Diversidade dos Seres Vivos:
Regras de nomenclatura e classificação, Caracterização de vírus, de moneras, de protistas, de fungos, de plantas e de animais, Morfologia e
fisiologia animal: revestimento, sustentação e locomoção; nutrição; circulação; respiração; excreção; coordenação nervosa e hormonal; órgãos
sensoriais; reprodução e desenvolvimento, Morfologia, sistemática e fisiologia vegetal: morfologia externa dos órgãos vegetativos e reprodutivos;
tecidos vegetais; morfologia interna dos órgãos vegetativos; morfologia, reprodução, sistemática e ciclos de vida de algas e de fungos;
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caracterização, reprodução, sistemática e ciclos de vida de briófitas, de pteridófitas, de gimnospermas e de angiospermas; processos energéticos
(fermentação, fotossíntese e respiração); a célula vegetal e as trocas com o meio; processos de absorção e de transporte de substâncias orgânicas
e inorgânicas; transpiração e gutação; crescimento e desenvolvimento. 10 - Noções Elementares de Saúde: Conceitos: saúde-doença. Nutrição:
necessidades alimentares. A dinâmica das doenças infecciosas: epidemia-endemia. Doenças parasitárias no homem: viroses, protozoonoses e
verminoses. A saúde e o consumo de drogas. Principais doenças sexualmente transmissíveis.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R., Conceitos de Biologia. São Paulo: Moderna, 2002.
BARROS, Carlos: PAULINO, Wilson Roberto. Ciências: O meio ambiente. São Paulo: Ática, 1997;
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª à 8ª série- Vol. 01 à 10. Brasília.
MEC/SEF, 2000. (Especialmente o Parâmetro Curricular Nacional da área)
CARLSON, B.M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994;
CESAR & SEZAR, Biologia. São Paulo: Saraiva, 2003.
CHEIDA, L.E. Biologia Integrada. São Paulo: FTD, 2003.
CRUZ, Daniel. Ciências e Educação Ambiental: O meio ambiente. São Paulo: Ática, 1997;
DE ROBERTS e DE ROBERTS. Biologia celular e molecular. RJ: Editora Guanabara, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FROTA-PESSOA, O. Os Caminhos da vida - Biologia no ensino médio. São Paulo: Scipione, 2001.
FUTUYMA, Douglas J. Biologia evolutiva. Ribeirão Preto/SP: SBG, 1997.
GAINOTTI, A. Biologia Ensino Médio (Série Parâmetros). São Paulo: Scipione, 2003.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
GOWDACK, Demétrio. Biologia. São Paulo: Editora FTD (última edição).
HAUSMANN, Rudolf. História da Bioquímica. Ribeirão Preto/SP: SBG, 1997.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
JÚNIOR, César da Silva. Et.Alii. Ciências- entendendo a Natureza: o Mundo em que vivemos. São Paulo, 1997;
JUNQUEIRA e CARNEIRO. Biologia celular. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1997.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LINHARES, Sérgio e GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Ática, 2003.
LOPES, S.G.B.C. BIO. São Paulo: Saraiva, 2004.
LUNGARZO, C. O que é ciência. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1990;
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MARTHO e AMABIS. Biologia. Volumes 1, 2 e 3 ou único. São Paulo: Editora Ática (última edição).
MOURA, E. Biologia educacional: noções da biologia aplicada à educação. São Paulo: Moderna, 1994;
ODUM, E. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 1985;
PAULINO, W.R. Biologia - Série Novo Milênio. São Paulo: Ática, 2005.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
RAVEN, P.H., Evert, R.F. & Eichhorn, S.E. 1996. Biologia Vegetal. 5ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. 728p.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SONCINI. M.; CASTILHOS, J. Metodologia do ensino de biologia. São Paulo: Cortez, 1991;
STEPHANI, A.; CARVALHO. Biologia humana. 2 ed. Porto Alegre: Sagra-DC--Luzzatto, 1993;
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - FILOSOFIA:
História da Filosofia. Período pré-socrático ou cosmológico. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, Parmênides. Período
socrático ou antropológico. O diálogo em Sócrates. Os sofistas e a retórica. Platão: "Alegoria da Caverna" na República e o "amor platônico" no
Banquete. Período Sistemático. Aristóteles e a Ética a Nicômaco. A lógica em Aristóteles. Filosofia patrística - Santo Agostinho nas Confissões.
Filosofia escolástica medieval - Santo Tomás de Aquino e a Summa Teológica. Racionalismo. René Descartes e o discurso do método. Empirismo.
John Locke e o conhecimento. A filosofia política de Thomas Hobbes. A filosofia política de Maquiavel. Filosofia da Ilustração ou Iluminismo. Kant e
a moral da razão prática. Concepção de liberdade em J.Paul Sartre.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
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1. A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e logos, Filosofia e a polis, as condições históricas e as
relações com a filosofia nascente. 2. Temas e áreas da Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Lógica e
Estética - os conceitos e delimitações das respectivas áreas. 3. Filosofia e Cultura: A estrutura da Ética - Virtude e Felicidade na antiguidade clássica,
Contextualismo e Universalismo, Escravidão e Democracia. Teologia - Fé e Razão, As provas da existência de Deus, Filosofia Muçulmana e Cristã.
Política - A fundação do Estado de Direito. Socialismo e Liberalismo, Pluralismo e Totalitarismo. Modernidade e Secularização - Esfera pública e
Esfera privada, Iluminismo, Individualismo e Cidadania. Estética - O Belo e a Obra de arte, Apolíneo e Dionisíaco, Indústria Cultural. 4.
Características do pensamento filosófico e sua relação com as ciências. A temática da razão: semelhanças e diferenças entre a Filosofia e a Ciência.
A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes que despertam para o filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. 5. Períodos e
questões da História da Filosofia. A articulação entre os temas da Filosofia e a História da Filosofia. 6. Filosofia Antiga: as indagações dos présocráticos - o princípio da natureza e da origem. 7. As idéias de Sócrates, Platão e Aristóteles. A maiêutica socrática. O conhecimento e a indagação
socrática. Platão: a teoria das idéias. A construção da cidade justa na "República". Aristóteles: os princípios da metafísica, da ética e da política. 8.
Filosofias do período helenista: estoicismo e epicurismo - as éticas helênicas e os modelos da vida feliz. 9. A Patrística e a Escolástica: a filosofia do
período cristão desde a Antiguidade Tardia à Idade Média. As releituras de Platão e de Aristóteles, as relações entre Fé e Razão, a questão do livre
arbítrio. As sistematizações e especificidades da Patrística e da Escolástica. 10. Pensadores do período moderno (séculos XV a XVIII) e seus temas: o
antropocentrismo, o humanismo, as revoluções científicas, a emergência do indivíduo e do sujeito do conhecimento. Os procedimentos da razão.
As teorias políticas do período. Filósofos do período: Maquiavel, Morus, Erasmo, Montaigne, Bacon, Campanella, Galileu, Hobbes, Descartes,
Espinosa, Leibniz, Locke, Hume, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 11. Pensadores do período contemporâneo (séculos XIX e XX) e seus temas. A
temática da razão: relação entre a Razão e a Natureza, entre a Razão e a Moral. As críticas à moral racionalista. A indagação sobre as técnicas. A
noção de ideologia. A inserção das questões econômicas e sociais. Os questionamentos da filosofia da existência. A linguagem e a comunicação.
Filósofos do período: Kant, Hegel, Comte, Marx, Engels, Nietzsche, Husserl, Benjamin, Heidegger, Sartre, Wittgenstein. 12. O ensino de Filosofia e
suas indagações na atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de conteúdos; os objetivos da
Filosofia no ensino médio; a contribuição das aulas de Filosofia para o desenvolvimento do senso crítico. 13. A Filosofia como componente da área
de Ciências Humanas no currículo do ensino médio. 14. Filosofia, Razão e Linguagem: Lógica, Indução, Dedução, Argumentação, O problema do
conhecimento, Ceticismo, Racionalismo e Empirismo. Paradigmas científicos e Falibilismo. A Linguagem e a Razão, Mito e Poesia, Saber e Poder,
Razão instrumental e Razão prática, O problema dos Universais, Realismo, Nominalismo, Conceitualismo.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
ARANTES, Paulo e MUCHAIL, Salma T. (Org.). A Filosofia e seu ensino. Petrópolis: Vozes, 1995.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BENJAMIN, W. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W. e HABERMAS, J.
Textos escolhidos. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores).
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, v.1.
DESCARTES. Discurso do Método e Meditações. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
FAVARETTO, Celso. Sobre o ensino de Filosofia. Revista da Faculdade de Educação (USP), São Paulo, USP, v. 19, nº 01, jan/jul, 1993. p. 97-102.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GALLO, Sílvio. A Filosofia no ensino médio e seu caráter interdisciplinar. Revista Sul Americana de Filosofia e Educação, v.2, 2004.
GALLO, Sílvio; DANELON, Márcio e CORNELLI, Gabriele. (Org.). Ensino de Filosofia. teoria e prática. Ijuí: Unijui, 2004.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
KANT, E. Crítica da razão pura. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
KOHAN, W. O. (Org.). Filosofia: caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LOCKE, J. Ensaio sobre o entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
LORIERI, Marcos e RIOS, Terezinha. Filosofia na Escola: o prazer da reflexão. São Paulo: Moderna, 2004.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
MARCONDES, Danilo. Introdução à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 .
MARÍAS, Julian. Introdução à Filosofia. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1985.
MARX, K. & ENGELS, F. A ideologia alemã. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
MATOS, Olgária. A filosofia e suas discretas esperanças. In: CATANI, Denice B. et al. (Org.). Docência, memória, gênero: estudos sobre formação.
São Paulo: Escrituras, 1997. p. 51-62.
MORE, T. A utopia. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
MORENTE, Manuel G. Fundamentos de Filosofia: lições preliminares. 8.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1980.
NIETZSCHE. Obras Incompletas. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
NOVAES, Adauto (Org.). Ética. São Paulo: Companhia dasLetras, 2004.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
PIOVESAN, A.; EIDT, C.; GARCIA, C.B.; HEUSER, E.M.D. e FRAGA, P.D. (Org.). Filosofia e ensino em debate. Ijuí: UNIJUÍ , 2002.
PLATÃO. A República. S. Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
PLATÃO. Diálogos: Eutifron, Críton, Fédon e Apologia de Sócrates. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, 1990. Volume I (Antiguidade e Idade Média); Volume II (Do Humanismo
a Kant); Volume III (Do Romantismo até Nossos Dias).
ROUSSEAU, J.J. O Contrato Social. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
SANTO AGOSTINHO. De magistro. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
Página 36 de 65

SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SAVIANI, D. Ética, educação e cidadania. PhiloS: Revista Brasileira de Filosofia de 1º. Grau, Florianópolis, ano 8, nº 15, 1º semestre, 2001. p. 19-37.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SILVEIRA, Renê Trentin. O afastamento e o retorno da Filosofia do segundo grau no contexto pós 64. Pro-posições, Campinas, v. 5, n. 3, 1994. p. 7791. Obras de Filosofia
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
WEFFORT, F. C. Os clássicos da política. 13. ed. São Paulo. Ática, 2000, 2 v.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - EDUCAÇÃO FÍSICA:
Fundamentos Educacionais, Concepção de área, Cultura Corporal, Objetivos da área, História da Educação Física no Brasil - tendências
pedagógicas, Organização didático-pedagógica do conhecimento, Avaliação em Educação Física - concepção e critérios, Conteúdos - Eixos de
Trabalho, Jogo - Jogos de Interpretação, Jogos Tradicionais, Jogos Cooperativos, Jogos Pré-desportivos; Esporte, saúde e qualidade de vida; Jogos
desportivos nas instituições escolares: voleibol, basquete, futsal, handebol e atletismo; Metodologia de ensino das atividades físico desportivas
para portadores de necessidades especiais; Educação Física Escolar e o desenvolvimento do corpo humano; Anatomia e os movimentos na
educação física; O esporte adaptado e inclusão social; Recreação e Parâmetros curriculares Nacionais de Educação Física.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e democrática. A educação física no currículo da educação básica:
significado e possibilidades. Desenvolvimento motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física. Corpo e
sociedade: a cultura corporal enquanto construção social. Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das ações escolares. Esporte:
dimensões educativas da competição no âmbito escolar. Educação Física, esporte e lazer.
O movimento do ser humano nas dimensões filosófica, política, histórica, sócio-cultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas.
Interfaces e desdobramentos; significados, contextualização e implicações.
A Educação Física e a cidadania, inclusão e qualidade de vida; a Educação Física e suas diferentes abordagens; o ensino e a aprendizagem em
Educação Física; procedimentos metodológicos e avaliatórios.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. Educação Física. Brasília. MEC/SEF,
1998.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991.
DAÓLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1998.
FEGEL, Melinda. J. Primeiros Socorros no Esporte. 1ª ed. São Paulo, Manole, 2002.
FREIRE, João Batista, SCAGLIA, Alcides J. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro: Teoria e Prática de Educação Física. São Paulo: Scipione, 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MELLO, A. M. Psicomotrocidade, educação física, jogos infantis. São Paulo: Ibrasa, 1989.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
NEIRA, M.G & NUNES, M.L.F. Pedagogia da cultura corporal: crítica e alternativas. São Paulo: Phorte, 2006.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SOARES, C. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
SOLER, Reinaldo. Educação Física: uma abordagem cooperativa. Rio de Janeiro: Sprint, 2006.
SOLER, Reinaldo. Brincando e aprendendo com os jogos cooperativos. Rio de Janeiro- 2ª edição: Sprint, 2008.
TANI, Go (et alii). Educação Física escolar: Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo: EPU / EDUSP, 1998.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - GEOGRAFIA:
O ensino de Geografia. Globalização e as novas territorialidades: as redes de cidades. A urbanização brasileira e cidadania. Campo e a cidade: terra,
trabalho e cidadania. Brasil diante das questões socioambientais. Os desafios da conservação ambiental: as interações entre sociedade e natureza,
transformações locais e globais. Paisagem. Estruturas e processos espaciais, domínio de linguagens numérico digitais, gráficas e cartográficas.
Relações espaço temporais pretéritas e atuais do planeta com vistas a identificar, reconhecer, caracterizar, interpretar, prognosticar e analisar
fatos e eventos relativos ao sistema terrestre e suas interações com as sociedades na organização do espaço geográfico em diferentes escalas.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Globalização e as novas territorialidades: as redes de cidades. A urbanização brasileira e cidadania. Campo e a cidade: terra, trabalho e cidadania.
Brasil diante das questões sócio-ambientais. Os desafios da conservação ambiental: as interações entre sociedade e natureza. O ensino de
Geografia no ensino fundamental.
Noções de cartografia; Escala e coordenadas geográficas; Representação cartográfica; Meio ambiente físico; Estrutura da superfície terrestre,
evolução e formas de relevo; Atmosfera e fenômenos meteorológicos e climáticos; Solo, vegetação e fauna; Rios: bacias e regimes fluviais; O
homem, os recursos naturais e o meio ambiente; Aplicações dos conhecimentos geográficos: organização do espaço, análise ambiental; Recursos
naturais: tipos, importância, aproveitamento; Atividades humanas e questões ambientais; População; Estrutura, crescimento, distribuição espacial
e mobilidade; Urbanização; População rural; Recursos energéticos; Formas tradicionais e fontes alternativas de energia; Reservas conhecidas e
consumo; Problemática energética da atualidade; Atividades industriais; Conceitos básicos: indústria de base, indústria de bens de consumo, meios
de produção; Fatores da localização e do desenvolvimento industrial; Grandes regiões industriais; Atividades agrícolas; Conceitos básicos,
agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura industrial e meios de produção; Evolução da agricultura; Mercados de produção
agrícola; Brasil; Espaço natural; População; Espaço rural e atividades agrícolas; Urbanização; Indústrias: localização, fontes de energia, produção;
Circulação e transportes; Características do mercado interno e relações comerciais externas; Regiões brasileiras; Divisão regional do Brasil;
Aspectos físicos, características demográficas e econômicas das regiões brasileiras; Espaço mundial; Grandes unidades geológicas, morfológicas e
fitoclimáticas da terra; Aspectos geográficos do desenvolvimento; Características humanas e econômicas dos países e das regiões mundiais
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia: Ciência da Sociedade. Ed. Atlas: São Paulo, 1987;
ANDRADE, Manuel Correia de. Uma Geografia para o Século XXI. São Paulo: Ática, 1994;
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. Geografia. Brasília. MEC/SEF, 1997.
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual. 1998.
CORREA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática 1986;
CORREA, Roberto Lobato. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 3ª ed., 1997.
DREW, David. Processos interativos Homem-meio ambiente. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
KOZEL, Salete; FIFIZOLA, Roberto. Didática de Geografia: memórias da terra: o espaço vivido. São Paulo: F.T.D., 1986;
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1985;
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita. (Capítulos: “As atividades pedagógicas;
”O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”). Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
ROSA, Antônio Victor. Agricultura e o Ambiente: plantar, conservar e matar a fome. São Paulo: Atual, 1998.
ROSS, Jurandir L. Sanches. (Org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995;
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: HUCITEC, 1996;
SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: HUCITEC, 1988;
SANTOS, Milton. Técnica Espaço Tempo - Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: HUCITEC, 1994;
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VESENTINI, José William (org.). Geografia e Ensino-textos críticos. Campinas: Papirus, 1980.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Página 38 de 65

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - HISTÓRIA:
Teoria da história; teoria geral do estado; fundamentos das ciências sociais; história das mentalidades; história da arte; pré-história; história antiga,
medieval e contemporânea oriental e ocidental; história da áfrica; história da América; história do Brasil colônia, império e república; história dos
negros e indígenas na formação da sociedade nacional; democracia e ditadura no Brasil; escrita da história; história, filosofia e sociologia da
educação; metodologia e prática de ensino de história; tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao ensino de história
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Economia, Sociedade e Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana. A Idade Média: a formação da
Europa medieval, a Igreja, o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo. A Europa moderna: o absolutismo, o expansionismo
marítimo, o mercantilismo, o renascimento e a reforma. A América antes dos europeus: as populações indígenas, organização social e cultura. O
Brasil colônia: a sociedade colonial, economia e escravidão, os jesuítas e a ação da Igreja, a conquista do interior (as bandeiras, a pecuária, o
extrativismo e a mineração). A crise do sistema colonial no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação política. A afirmação do
capitalismo e do liberalismo: o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a nova sociedade do trabalho. Economia, sociedade,
urbanização e cultura no Brasil do século XIX: o período joanino, o Primeiro Reinado, o Período Regencial, o Segundo Reinado. Economia,
sociedade, industrialização e cultura no Brasil do advento da República ao fim da época Vargas (1889-1945). Política, sociedade e cultura no Brasil
pós-1945 até o fim dos governos militares. Brasil contemporâneo. História e cultura na sociedade globalizada.
1. Europa Medieval; 1.1 Renascimento comercial; 1.2 As bases da economia agrária: crescimento do consumo de cereais; 1.3 O desenvolvimento
da economia urbana; 1.4 Feudalismo; 1.4.1 A sociedade de ordens: 1º, 2º e 3º estados; 1.4.2 O ordenamento na nobreza: suserania e vassalagem;
1.4.3 As relações entre a aristocracia proprietária de terras e os camponeses; 1.4.4 As relações entre a monarquia e a aristocracia; 1.5 A presença
da Igreja Católica na dinâmica política e social européia; 2. Europa Moderna; 2.1 O desenvolvimento da economia de mercado na Europa; 2.1.1 A
expansão da produção agrária: os cereais; 2.1.2 A vida mercantil e o aumento da circulação de moedas; 2.1.3 A expansão ultramarina; 2.2 A
centralização política e administrativa; 2.2.1 O absolutismo monárquico; 2.2.2 A formação dos Estados Nacionais na Europa; 2.2.3 As lutas sociais: a
nobreza, a burguesia e os camponeses; 2.3 Sociedade e cultura na Europa Moderna; 2.3.1 Renascimento; 2.3.2 A Reforma Protestante; 2.3.3 A
Contra-Reforma; 2.3.4 O Iluminismo; 2.4 A expansão comercial: a crescente integração entre a Europa e o Novo Mundo; 2.4.1 O mercantilismo;
2.4.2 O processo de colonização; 2.4.3 A formação das empresas coloniais européias; 2.5 A expansão econômica e a crise do Antigo Regime; 2.5.1
Liberalismo político e econômico; 2.5.2 As revoluções políticas na Europa; 2.5.2.1 Revolução Inglesa; 2.5.2.2 Revolução Francesa; 2.5.3 Capitalismo:
desenvolvimento histórico; 2.5.3.1 A revolução industrial; 2.5.3.2 A dinâmica social sob o impacto da produção industrial; 3. A América colonial; 3.1
A conquista da América; 3.2 A crise do sistema colonial na América; 3.3 A constituição do Estado Nacional; 3.4 A independência dos Estados
Unidos; 3.5 A independência da América espanhola; 4. Brasil Colônia; 4.1 A colonização do Brasil; 4.2 A economia e a sociedade escravista colonial;
5. Europa Contemporânea; 5.1 Consolidação do capitalismo e a emergência da política de massas; 5.2 O movimento das nacionalidades; 5.3 As
unificações da Itália e da Alemanha; 5.4 Liberalismo e democracia representativa; 5.5 Partidos políticos e parlamento; 5.6 Movimentos operários;
5.7 Socialismos; 5.8 A expansão imperialista européia e norte-americana; 5.9 A entrada da Alemanha na disputa imperialista; 6. Brasil
Independente; 6.1 Construção do Estado e desenvolvimento econômico; 6.2 O Estado imperial; 6.3 Política de terras e economia cafeeira; 6.4 A
abolição da escravatura e o incremento da imigração; 6.5 A instauração da República; 7. Estados Nacionais e a disputa por mercados; 7.1 As
disputas políticas entre Estados no contexto de uma maior integração; 7.2 1ª e 2ª Guerras Mundiais; 7.3 Os movimentos de contestação da ordem
política liberal; 7.4 Socialismo e fascismo; 7.5 A crise econômica de 1929 e o debate sobre o papel do Estado na economia; 7.6 Ascensão dos
Estados Unidos e da União Soviética; 7.7 As guerras de libertação nacional na África e na Ásia; 8. América Latina: desenvolvimento econômico e
dinâmica política; 8.1 As experiências populistas; 8.2 As experiências socialistas; 8.3 Os processos autoritários nos anos 60 e 70; 9. O Brasil na
República; 9.1 A crise do modelo liberal na Primeira República - As políticas oligárquicas; 9.2 A centralização política nacional - A Revolução de
Trinta e o trabalhismo; 9.3 Democracia e desenvolvimento econômico; 9.3.1 O populismo na política nacional; 9.3.2 O crescimento industrial; 9.4
Autoritarismo e desenvolvimento econômico; 9.4.1 Os anos autoritários (1964-1988); 9.4.2 O crescimento econômico na década de 70; 9.5
Democracia e crise econômica; 9.5.1 O aumento da dívida externa; 9.5.2 Pluralidade política e movimentos populares; 10. A globalização
econômica, desenvolvimento econômico e defesa de mercado; 10.1 A crise do socialismo; 10.2 O Oriente Médio: religião e política; 10.3 As
políticas de reforma do Estado; 10.4 O Mercosul e os desafios da integração econômica.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1998.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização . São Paulo: Cia das Letras, 1994;
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. História. Brasília. MEC/SEF, 1997.
FAUSTO, Boris (org.). História da Civilização Brasileira ;
FINLEY, M.L. História Antiga: testemunhos e modelos . São Paulo: Martins Fontes, 1993;
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções - 1789 -1748. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos – O breve século XX – 1914 - 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
HOLANDA, Sérgio Buarque (org.). História da Civilização Brasileira . São Paulo: Civilização Brasileira, 1987;
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HUBERMAN, Léo. História da Riqueza do Homem . Rio de Janeiro: Guanabara, 1989;
IGLESIAS, Francisco. A Revolução Industrial. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992;
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MOITA, Carlos G. (org.) . Brasil em perspectiva. São Paulo: Difusão Européia do Livro , 1973;
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
MOTA, Carlos Guilherme. A experiência brasileira. A grande transação. São Paulo: SENAC, 2000.
MOTA, Carlos Guilherme. A experiência brasileira. Formação: histórias. São Paulo: SENAC, 2000.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita. (Capítulos: “As atividades
pedagógicas; ”O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”). Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
PRADO, Caio Jr. Formação do Brasil Contemporâneo . São Paulo: Brasiliense, 1987.
PRADO, JR Caio. Evolução política do Brasil . São Paulo: Brasiliense, 1985;
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SIMAN, Lana Mara de Castro & Fonseca, Thais Nívia de Lima e (Orgs.). Inaugurando a História e construindo a nação. Editora Autêntica, 2001.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - FÍSICA:
História, filosofia da ciência e evolução das ideias da Física: Epistemologia; Cosmologia antiga; Física de Aristóteles; a Física medieval; as origens da
mecânica e o mecanicismo; geocentrismo; Heliocentrismo; evolução do conceito de calor e da Termodinâmica; a teoria eletromagnética de
Maxwell e o conceito de campo; impasses da física clássica; radioatividade e as origens da física moderna; a teoria da relatividade; a teoria
quântica; Física da matéria atômica e nuclear. Mecânica e Cinemática: Momento linear; centro de massa; leis de Newton; gravitação universal; leis
de Kepler; trabalho; energia e potência; Torque e momento angular; princípios de conservação; movimento do corpo rígido; fluidos.
Termodinâmica: Calor e temperatura; transporte de calor; teoria cinética dos gases; leis da termodinâmica; energia interna; calor específico;
processos adiabáticos; máquinas térmicas; ciclo de Carnot; entropia. Eletromagnetismo: Campo elétrico; lei de Gauss; potencial elétrico; corrente
elétrica e circuitos; campo magnético; Lei de Ampere; Lei de Faraday; propriedades elétricas e magnéticas dos materiais; equações de Maxwell;
radiação. Física ondulatória: oscilações livres, amortecidas e forçadas; ressonância; ondas sonoras e eletromagnéticas; ótica: reflexão, refração,
polarização, dispersão, interferência e coerência, difração; instrumentos óticos. Física moderna: relatividade especial e transformações de Lorentz;
equivalência massa-energia; natureza ondulatória/corpuscular da matéria e da luz; teoria quântica; princípio da incerteza de Heisenberg; modelo
do átomo de hidrogênio, núcleo atômico e forças nucleares, decaimento radioativo, energia nuclear, introdução a física de partículas, física
contemporânea.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Fundamentos da Física: Grandezas físicas e suas medidas. Conceitos e definições, medidas e padrões das grandezas físicas; unidades do Sistema;
Internacional, no Sistema MKS e no Sistema CGS; grandezas constantes e variáveis; grandezas escalares e vetoriais; relação entre as grandezas;
grandezas fundamentais e grandezas derivadas; equações dimensionais; interpretação e representação gráfica; adição e decomposição de vetores;
Mecânica: Cinemática. Conceitos e definições de posição, deslocamento, velocidades e acelerações média, instantânea escalar e vetorial;
movimento; retilíneo uniforme e uniformemente variado; queda livre; movimento relativo, composto e de projéteis; movimento circular uniforme
e uniformemente; variado; período, freqüência, velocidade escalar, angular e tangencial; acelerações angular, tangencial e centrípeta; gráficos.
Dinâmica. Definições e; conceitos de sistemas de referência; força e inércia; leis de Newton; forças elásticas e da gravidade; forças de atrito; plano
inclinado; forças no movimento circular; trabalho e energias potencial gravitacional, potencial elástica e cinética; conservação de energia total;
potência e rendimento; impulso e quantidade de movimento. Gravitação Universal. Teorias de Ptolomeu e Copérnico; leis de Kepler e da
gravitação universal de Newton; aceleração da gravidade e variações; velocidade de escape e movimento de planetas e satélites. Estática.
Princípios de transmissibilidade; movimentos de translação e rotação; momento de uma força e de um binário; teorema de Varignon; centro de
gravidade; tipos de equilíbrio e máquinas simples. Hidrostática. Conceitos e definições de fluidos; massa e peso específicos, densidades e pressão;
pressões hidrostática, atmosférica, absoluta e manométrica; teorema de Stevin; experiência de Torricelli; vasos comunicantes; teorema de Pascal;
empuxo e o princípio de Arquimedes. Termologia: Termometria. Conceito e medidas de temperatura; grandezas e equações termométricas;
equilíbrio térmico; termômetros, escalas termométricas e conversões entre escalas; dilatação dos sólidos e líquidos; relação entre massa específica
e temperatura; lei Zero da termodinâmica. Calorimetria. Conceito e unidade de calor; calor sensível e calor latente, capacidade térmica e calor
específico; princípio das trocas de calor e calorímetro; calor, trabalho e energia interna; primeira lei da termodinâmica. Transmissão de Calor.
Conceitos e definições de convecção, condução e irradiação; fluxo de calor; condutores e isolantes térmicos; lei de Fourier para a condução.
Mudanças de Estado e Gases. Estados físicos de matérias, mudanças de estado; diagrama de estado; gás perfeito e leis das transformações das
massas gasosas, equação de Clapeyron; pressão e teoria cinética de um gás perfeito. Eletromagnetismo: Eletrostática. Conceitos e definições de
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átomos, carga elétrica, processos de eletrização, condutores e isolantes; princípio da conservação de carga elétrica; forças de atração, repulsão e
lei de Coulomb; vetor campo elétrico e suas características; campo elétrico gerado por cargas puntiformes; linhas de campo; um condutor isolado;
potencial elétrico e energia potencial elétrica; diferença de potencial; superfícies eqüipotenciais e potencial gerado por várias cargas puntiformes;
capacitância capacitores e dielétricos; capacitor de placas paralelas e associação de capacitores. Eletrodinâmica. Intensidade, sentido, natureza,
tipos e efeitos da corrente elétrica; diferença de potencial energia consumida; resistência e resistividade; condutância e condutividade; lei de Ohm;
potência dissipada nos resistores; associação de resistores e resistor equivalente; força eletromotriz, geradores e associação de geradores; força
contra-eletromotriz, receptores e associação de receptores; circuitos elétricos e as leis de Kirchhoff. Magnetismo. Pólos magnéticos; substâncias
magnéticas e não magnéticas; campo magnético; ímãs permanentes e transitórios, campo magnético gerado por corrente elétrica e eletroímã;
força magnética sobre cargas e sobre correntes elétricas; indução eletromagnética e transformadores. Óptica e ondulatória: Natureza e
Propagação da Luz. Definições e conceitos de fontes de luz, raio e feixe de raios luminosos; substâncias transparentes, translúcidas e opacas; luz
mono e policromática; cores dos corpos; fenômenos luminosos e princípios fundamentais. Reflexão da Luz. Reflexão especular e difusa; leis da
reflexão; imagem conjugada por um espelho plano; campo visual; translação e rotação de um espelho plano; espelhos angulares; espelhos
esféricos, côncavos e convexos; elementos geométricos e condições de nitidez de Gauss; propriedades dos raios incidentes; construção geométrica
das imagens e estudo analítico dos espelhos esféricos. Refração da Luz. Índices de refração absoluto e relativo de um meio; leis da refração e
ângulo limite; estudo analítico de um dióptro plano; lâminas de faces paralelas e prismas; dispersão da luz; lentes esféricas convergentes e
divergentes; elementos geométricos e convergência de uma lente; propriedades dos raios incidentes; construção geométrica das imagens e estudo
analítico das lentes esféricas; forma dos fabricantes de lentes; instrumentos ópticos e óptica da visão. Óptica Física: teoria corpuscular e teoria
ondulatória da luz. Os fenômenos de difração e de interferência. Cores, comprimentos de onda, as cores dos objetos. Ondas eletromagnéticas: a
composição e a propagação do campo eletromagnético, as propriedades das ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético, ondas de rádio,
microondas, radiações infravermelhas, visíveis e ultravioletas, raios X e raios gama, o rádio e a televisão.Ondulatória. Movimento harmônico
simples; f) oscilador harmônico e pêndulo simples; diagramas e energia do movimento harmônico simples; conceito e classificação das ondas;
velocidade de propagação de uma onda; produção, transmissão e velocidade do som; qualidades fisiológicas do som e fenômenos sonoros. Noções
de Física Moderna: a quantização da energia: fótons, energia dos fótons, a dualidade onda partícula da luz, o efeito fotoelétrico; a estrutura do
átomo: histórico dos modelos atômicos, modelo atômico de Bohr, mecanismos de absorção e emissão de radiações; física atômica: os raios S,
lasers e luz laser; condução elétrica nos sólidos: elétrons de condução, condutores, isolantes e semicondutores; física nuclear: a descoberto do
núcleo, decaimento radioativo, decaimento alfa, decaimento beta, decaimento gama, aplicações de radioisótopos, fissão e fusão nuclear; noções
básicas sobre relatividade restrita.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
AMALDI, Hugo. Imagens da física: as idéias e as experiências, do pêndulo aos quarks. São Paulo: Scipione, 1995.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
GONÇAVES FILHO, Aurélio. Física e realidade – Mecânica (vol. 1) - Física térmica e óptica (vol. II) - Eletricidade e magnetismo (vol. 3). V.3, São Paulo:
Scipione, 1997.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica, vol. 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos Editora, 6a edição, 2002.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física (vol. 1, vol. 2, vol. 3). São Paulo: Scipione, 1997.
PARANÁ, Djalma Nunes. Física – Eletricidade (vol. 1) - Termologia, óptica, ondulatória (vol. 2) - Mecânica (vol.3). São Paulo: Ática, 1995.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
RESNICK, R. Física. Rio de Janeiro: Livro Técnico Ciêntífico, 1984
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - INGLÊS:
English Language. Language as communication. Morphology: The morphemic System. Syntax: The syntatic structure Phonology: Sound description;
Intonation patterns. Uses and functions of language. The ideational function. - The interpersonal function.- The textual function. - Measurement of
reading comprehensions abilities. Productive and receptive skills (the four languages skills). Dealing with the four language skills. Dealing with
techniques & resources. Evaluating available materials.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
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ESPECÍFICOS
Language as communication. Language system: phonology, morphology, syntax. Teacher Development and Teaching Practice; Objectives in
Teaching English as a Foreign Language; Methods, approaches, techniques and resources; The four skills: reading, speaking, listening, writing.
Evaluating, selecting and producing materials.
Análise e interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de relações entre as diferentes
partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, modo, finalidade, causa condição, conseqüência e comparação.
Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões
(falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo. Substantivos (contáveis e não contáveis em
inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal.
Preposições de tempo/lugar. Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, conseqüência, tempo, modo,
condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. Língua Estrangeira. Brasília.
MEC/SEF, 1997.
CELANI, M. A. A. (org). Ensino de segunda língua: redescobrindo as origens. São Paulo: EDUC, 1997;
CELANI, M.A.A. As línguas estrangeiras e a ideologia subjacente à organização dos currículos da escola pública. Claritas, nº 1. São Paulo: EDUC,
1995.
CELCE-MURCIA, M. & LARSEN FREEMAN, D. The grammar book: an ESL/EFT teacher's course. Heinle & Heinle, 1998;
Collins Cobuild English Grammmar. London: Harper Collins Publishers, 1993 (5th. ed.);
Collins Cobuild Student’s Grammar. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1997 (8th. ed.);
CORACINI MJ. (org.). O Jogo Discursivo na Sala de Aula de leitura. Língua materna e Língua estrangeira. Campinas: Pontos, 1995.
CUDER, Ana Maria Cristina. Teens´English: As a foreign language. Volume 1, 2, 3 e 4. São Paulo: Scipione, 1996;
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
GRIGOLETTO M., Carmagnani, A.M. (org.). Inglês Como Língua Estrangeira: Identidade, Práticas e Textualidade. São Paulo: Humanitas, 2001.
HIGH, P. B. G. Outline of american literature. Essex (U.K.): Longman, 1996;
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Escrita. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Leitura. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MOITA LOPES, L.P. Oficina em lingüística aplicada. Campinas: Mercado das Letras, 1996;
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita. (Capítulos: “As atividades
pedagógicas; ”O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”). Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
WIDDOWSON, HG. O Ensino de Línguas para a Comunicação. Campinas: Pontes, 1991.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - QUÍMICA:
O papel da química nas relações sociais. Processos tecnológicos e histórico-sociais. Ensino e aprendizagem de Química em situações concretas.
Conhecimento geral de problemas regionais, nacionais e mundiais, nos quais estão inseridos conhecimentos químicos. Matéria e Medidas;
Átomos, molécula e íons; Estequiometria: Cálculos com Formulas e Equações Químicas; Reações em Solução e Estequiometria de Soluções;
Termoquímica; Estrutura eletrônica dos átomos; Periodicidade Química; Conceitos básicos da Ligação Química; Geometria das moléculas e Teoria
da ligação; Gases; Formas intermoleculares, líquidos e Sólidos; Equilíbrio Químico; Termodinâmica Química; Cinética Química; Eletroquímica;
Química Nuclear; Ligações covalentes; Metais representativos, semimetais e de transição.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
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1. Matéria e energia; 1.1 Substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras, símbolos e fórmulas na representação de substâncias – o
conceito de átomo e molécula; 1.2 Misturas homogêneas e heterogêneas; processos de separação de uma mistura; critérios de pureza; 1.3 Estados
físicos e mudanças de estado; variações de energia nas mudanças de estado; gráficos relacionados; 1.4 Propriedades físicas dos materiais: pontos
de fusão e ebulição, solubilidade e densidade; 2. Estrutura da matéria; 2.1 Constituição atômica da matéria; 2.2 Modelo atômico de Dalton:
evidências para adoção e rejeição do modelo; 2.3 Natureza elétrica da matéria. Carga elétrica e suas interações: massa e carga do elétron; 2.4
Modelo atômico de Rutherford e o núcleo atômico. Massas e cargas de prótons e nêutrons: aplicações; 2.5 Número atômico e número de massa,
isótopos, massa atômica e molecular; conceito de quantidade de matéria e massa molar; 2.6 Modelo atômico de Bohr: aspectos qualitativos; 2.7
Configurações eletrônicas por níveis e subníveis de energia: Princípio de exclusão de Pauli e Regra de Hund; 3. Classificação periódica; 3.1
Histórico; 3.2 Tabela periódica moderna. Lei periódica: reconhecimento de períodos, colunas e famílias; 3.3 Classificação dos elementos quanto à
condutividade térmica e elétrica; 3.4 Propriedades periódicas e aperiódicas: raio atômico, energia de ionização, volume atômico, pontos de fusão e
ebulição, densidade, afinidade eletrônica e eletronegatividade; 4. Ligações químicas; 4.1 Teoria da configuração estável: Regra do octeto e suas
limitações; 4.2 Modelos de ligações interatômicas e intermoleculares: 4.2.1 A ligação iônica, substâncias iônicas e suas propriedades; 4.2.2 A
ligação covalente; substâncias moleculares e suas propriedades: polaridade das ligações e eletronegatividade; 4.2.3 Ligações e interações
intermoleculares; 4.2.4 Ligação metálica; 5. Funções químicas; 5.1 Funções da Química Inorgânica; 5.2 Notação e nomenclatura das funções:
hidreto, óxido, hidróxido, ácido e sal; 5.3 Propriedades gerais das funções inorgânicas; 6. Reações Químicas e Estequiometria; 6.1 Conceito de
reação química: equações químicas e balanceamento; 6.2 Classificação das reações químicas e suas aplicações; 6.3 Leis ponderais e volumétricas
aplicadas às reações químicas; 6.4 Cálculos estequiométricos; 7. Gases ideais; 7.1 Leis empíricas dos gases: relação entre pressão, volume e
temperatura. Equação geral dos gases ideais; 7.2 Princípio de Avogadro; 7.3 Temperatura absoluta e energia cinética média das partículas; 8.
Soluções; 8.1 Conceito, classificação e solubilidade; 8.2 Unidades de concentração: relações percentuais, g/L, mol/L, fração em mol; 8.3 Diluição e
mistura de soluções; 8.4 Propriedades das soluções ideais: propriedades coligativas; 9. Termoquímica; 9.1 Efeitos energéticos em reações
químicas. Calor de reação e variação de entalpia. Reações exotérmicas e endotérmicas: conceito e representação; 9.2 Conceito e aplicações de
entalpia: nas reações de formação, de combustão, nos processos de dissolução e nas ligações químicas; 9.3 Lei de Hess: cálculos; 10. Cinética
química; 10.1 Velocidade de uma reação química: conceito e aplicações; 10.2 Fatores que alteram a velocidade de reação: natureza dos reagentes,
concentração, temperatura, pressão e catalisadores; 10.3 Colisões moleculares: energia de ativação; complexo ativado; interpretação de
diagramas; 11. Equilíbrio Químico; 11.1 Reversibilidade das reações químicas; 11.2 Princípio de Le Chatelier: aplicações; 11.3 Constante de
equilíbrio químico, conceito, aplicações e cálculos; 12. Equilíbrio iônico em soluções aquosas; 12.1 Propriedades gerais de ácidos e bases; 12.2
Teoria de ácidos e bases segundo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis; 12.3 Força relativa de ácidos e bases: constante de dissociação, conceito e
aplicações; 12.4 Indicadores de reações ácido/base; 12.5 Produto iônico da água; conceito, escala e cálculos de pH; 12.6 Solução tampão: conceito
e aplicações; 12.7 Equilíbrio de solubilidade: conceito, aplicações e cálculos; 13. Eletroquímica; 13.1 Eletrólitos e soluções eletrolíticas: conceito e
aplicações; 13.2 Oxidação e redução: conceito, identificação e representação de semi-reações; 13.3 Equações de reações de oxidação/redução:
balanceamento; 13.4 Células eletroquímicas, componentes e funcionamento; cálculo da força eletromotriz; 13.5 Eletrólise e suas leis. Cálculos; 14.
Química Orgânica; 14.1 Substâncias orgânicas: conceito, fontes naturais e usos mais comuns; 14.2 Reconhecimento dos tipos de hibridação do
carbono; 14.3 Identificação de ligações simples e múltiplas (s e p) em compostos orgânicos; 14.4 Conceito e diferenciação de fórmulas empíricas,
moleculares, estruturais (Kekulé, Lewis e tridimensional) e fórmulas de projeção em perspectiva; 14.5 Cálculo de fórmulas empíricas e moleculares
a partir de resultados de análise elementar e da massa molecular; 14.6 Isomeria estrutural (constitucional): de função, de posição, de cadeia e de
compensação; 14.7 Estereoisomeria: enantiomerismo e diasteroisomerismo em compostos contendo ou não carbonos quirais (cíclicos ou
alênicos).; 14.8 Isomeria configuracional e conformacional. Identificação de isômeros conformacionais de etano, butano e cicloexano.; 14.9
Tautomeria; 14.10 Reconhecimento dos grupos funcionais e de suas respectivas funções orgânicas.; 14.11 Nomenclatura, de acordo com as regras
da IUPAC, das funções orgânicas com até 10 átomos de carbonos: hidrocarbonetos, álcoois, haletos de alquila e de arila, éteres, aminas, ácidos
carboxílicos, anidridos de ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, sais orgânicos, haletos de acila, fenóis, aldeídos, cetonas e nitrocompostos; 14.12
Nomenclatura dos grupos orgânicos derivados de hidrocarbonetos. Reconhecimento daqueles cujos nomes vulgares foram mantidos pela IUPAC;
14.13 Aplicação de prefixos orto, meta e para na nomenclatura e notação de derivados dissubstituídos do benzeno; 14.14 Identificação e principais
utilizações dos compostos pelos nomes usuais: álcool etílico, glicerina, fenol, clorofórmio, tolueno, anilina, éter etílico, ácido acético, ácido
benzóico, formol, acetona, aldeído benzóico; 14.15 Considerações sobre acidez e basicidade nas funções: ácidos carboxílicos, fenóis, álcoois,
aminas e amidas; 14.16 Relação entre as estruturas dos compostos e suas propriedades físicas (solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição);
15. Reações Orgânicas; 15.1 Substratos e reagentes: conceitos. Classificação das reações orgânicas e o significado dos nomes vulgares das mesmas;
–
15.2 Reações de substituição; 15.2.1 Halogenação de alcanos; 15.2.2 Haletos de alquila com H2O, HO , R–OH, R–COOH, NH3; 15.2.3 Ácidos
carboxílicos com álcoois e aminas; 15.2.4 Ésteres com água; 15.2.5 Cloretos de ácido com amônia; 15.2.6 Nitração, halogenação, sulfonação,
alquilação e acilação de Friedel Crafts em compostos aromáticos; 15.2.7 Hidrólise do reagente de Grignard; 15.3 Reações de adição.; 15.3.1 HX,
H2O, X2 e H2 (em presença de catalisador) a alquenos e alquinos; 15.3.2 HCN, álcoois e reagente de Grignard em aldeídos e cetonas; 15.4 Reações
de eliminação: eliminações de HX, H2O, X2 produzindo alquenos; 15.5 Reações de oxidação; 15.5.1 Oxidações de álcoois, aldeídos e alquenos;
15.5.2 Combustão completa de hidrocarbonetos e álcoois; 16. Noções básicas de química do meio ambiente; 16.1 Principais poluentes inorgânicos
do ar e da água; 16.2 Destruição da camada de ozônio.
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USBERCO, João & SALVADOR, Edgard. Química, volumes 1, 2 e 3, 9ª Edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIADO / RECURSOS HUMANOS / SERVIÇOS PÚBLICOS)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (LOGÍSTICA)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DESIGN DE INTERIORES)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (EDIFICAÇÕES)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ELETROELETRÔNICA)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PUBLICIDADE)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (QUÍMICA)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ENFERMAGEM)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (FARMÁCIA)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ANÁLISES CLÍNICAS)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (SEGURANÇA DO TRABALHO)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TELECOMUNICAÇÕES)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CONTABILIDADE/FINANÇAS)
PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (HOSPEDAGEM)
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Inglês
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
05
10
05
20

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
INGLÊS:
English Language. Language as communication. Morphology: The morphemic System. Syntax: The syntatic structure Phonology: Sound description;
Intonation patterns. Uses and functions of language. The ideational function. - The interpersonal function.- The textual function. - Measurement of
reading comprehensions abilities. Productive and receptive skills (the four languages skills). Dealing with the four language skills. Dealing with
techniques & resources. Evaluating available materials.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIADO / RECURSOS HUMANOS /
SERVIÇOS PÚBLICOS):
Organização empresarial, Matemática financeira, Legislação trabalhista, tributária e empresarial Arquivamento, Rotinas trabalhistas, financeiras e
contábeis, Métodos e técnicas administrativas, Redação oficial, Legislação e organização empresarial, Economia, Psicologia comportamental
Gestão e organização do trabalho, Marketing pessoal Cultura, ética e valores organizacionais, Legislação trabalhista e previdenciária, Avaliação de
desempenho, Plano de carreira, Recrutamento e seleção. Gestão e organização do trabalho, Rotinas de pessoal, Motivação e liderança, Saúde
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ocupacional, Administração pública, Políticas sociais e econômicas, Contabilidade, Orçamento e licitação, Finanças. Atendimento ao público,
Liderança e qualidade.
ADMINISTRAÇÃO: Natureza e evolução do conhecimento administrativo. Administração departamental – Financeiro, Recursos Humanos,
Comercial/Marketing. Processos gerenciais e as relações com os fatores humano, tecnológico e econômico. Qualidade total. Burocracia. Gestão
por processo. Benchmarking. O macro-ambiente das organizações. Planejamento das organizações: estratégico, tático e operacional. Estratégia
competitiva. Estrutura das decisões empresariais. Sinergia e potencialidade. Produtividade. Eficiência. Eficácia. Efetividade. Responsabilidade
corporativa. Estruturas organizacionais: gerenciamento e flexibilidade. Gerenciamento do processo de tomada de decisão. Modelos de gestão:
contextualização, abordagens, novas construções organizacionais. Modelo organizacional celular. Fundamentos do design organizacional.
Adhocracia. Organização e Métodos: fluxos e otimização. Comportamento organizacional. Cultura, criatividade e inovação organizacional.
Comunicação. Estilos gerenciais. Liderança situacional. Percepção interpessoal. Gestão de pessoas. Gestão de competências. Motivação.
Administração participativa. Desenvolvimento de equipes. Gestão de conflitos. Gestão de mudanças organizacionais. Enfoque sistêmico e por
processos das organizações. Gestão da informação. Desenvolvimento do sistema de informação. Gestão do conhecimento. As mudanças na
tecnologia da informação e o impacto nas organizações. Integração da dimensão tecnológica com a dimensão política e organizacional.
Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores de produtividade. Tendências de modernização e novos modelos de
gestão da administração pública. Aspectos sociais, econômicos e políticos que condicionam a administração pública.
CONTABILIDADE / ANÁLISE DE BALANÇOS: Contabilidade: Princípios fundamentais da Contabilidade Pública; conceituação, objetivos, campo de
atuação e usuários da informação contábil. Elementos Fundamentais para Análise Financeira: Objetivos da análise de Balanço Patrimonial; etapas
das técnicas de análise de Balanço Patrimonial; metodologias de análise. Estrutura das Demonstrações Contábeis Financeiras. A interpretação das
demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
Características da informação contábil. Componentes do patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. Giro do ativo, Margem Líquida;
Rentabilidade do ativo; Variação do patrimônio líquido: receita, despesa, resultado. Lançamentos contábeis.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Conceito. Estrutura legal dos Órgãos Públicos. Natureza e fins da administração. Agentes da
Administração. Princípios básicos da Administração: legalidade, moralidade, impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres
do administrador público. Poderes Administrativos: poder vinculado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. Espécies. Validade. Formalidade. Motivação.
Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos Administrativos. Alteração unilateral e bilateral. Equilíbrio
financeiro. Cláusulas exorbitantes. Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação. Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão.
Licitação (Lei nº 8.666/93) - Finalidade, princípios e objeto da licitação. Serviços Públicos. Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle.
Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência para prestar o serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Organização
Administrativa: Administração direta e indireta. Agências executivas e reguladoras. Servidores públicos. Classificação e Regime Jurídico. Normas
constitucionais sobre o regime jurídico dos servidores estatais. Cargos públicos. Provimento em cargo público. Direitos e vantagens dos servidores
públicos. Deveres e responsabilidades. Sindicância e processo administrativo. Os direitos do administrado. Comparação entre o controle
administrativo e judiciário. Princípios básicos da defesa administrativa do contribuinte. Processo Administrativo. A responsabilidade civil do Estado.
Infrações da ordem econômica.
SECRETARIADO: Etiqueta social no trabalho. Regulamentação da profissão de Secretariado e o código de ética. Relacionamento interpessoal.
Atribuições do profissional de secretariado: agenda, reuniões, administração do tempo, telefonia, Internet e organização de viagens. Comunicação
escrita e oral. Documentação e arquivo. Automação de escritórios. Informática aplicada à automação de escritórios. Utilização de programa
Windows (Word e Excel) – usuário. Organização e gestão de eventos. Protocolo, cerimonial e etiqueta. Correspondência e atos oficiais: conceito e
princípios de redação oficial; fechos para comunicação; tipos de correspondências oficiais e suas especificações. Pronomes de tratamento,
abreviaturas, siglas e símbolos. Noções de organização e gestão de documentos. Noções básicas de administração: planejamento, organização,
direção e controle. Noções básicas de administração financeira, de pessoal e de material. Noções básicas de Rotinas Trabalhistas: Departamento
Pessoal. Atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações interpessoais. Noções de segurança no trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (LOGÍSTICA):
Logística, Gestão de pessoas, Gerenciamento e economia de sistemas logísticos, Legislação e tributação em logística, Estocagem, Transportes,
Custos. Histórico dos sistemas logísticos: Importância; Evolução; Integração das operações no sistema. Visão geral da Logística: Integração com os
sistemas produção e distribuição; Suprimentos como componente da Logística; Capacidade de prestação do serviço. A Cadeia de Suprimentos:
Definições; Concepção e Gestão; Componentes; Atribuições dos componentes. Organização de Suprimentos: Políticas de estoque e otimização de
investimentos. Objetivos; Funções: Classificação, Padronização, Especificação e codificação; Método de Análise ABC. Compras: Importância do
sistema compras; Estratégias e avaliação do processo de compras; Negociação; Licitação; Fornecedores; Avaliação e controle do sistema de
compras. Armazenagem: Definição e necessidade da função; Dimensionamento e Planejamento do Lay-out; Recebimento; Expedição; Controle
Físico e Segurança; Registros e Inventário; Embalagens e acondicionamento; Dispositivos de armazenagem; Medidas de desempenho e Auditoria
em armazenagem. Gestão de estoques: Definições e objetivos; Tipos de estoques; Previsões; Custos de estoques; Modelos de Administração de
estoques. Avaliação do sistema de suprimentos; Sistemas de informação; Custos; Medidas de desempenho e parâmetros para avaliação. O
ambiente de negócios. Conceito e evolução da logística. Cadeia de suprimentos (supply chain). O sistema logístico. Custos logísticos. Nível de
serviço ao cliente. A logística de suprimento. A distribuição física de produtos. O subsistema transporte: os modais de transporte; característica e
escolha do modal; os processos coleta-transferência e distribuição. O subsistema armazém: funções e meios de armazenagem; unitização de
cargas; sistema de endereçamento dos produtos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DESIGN DE INTERIORES):
História da arte e do design, Técnicas de representação bi e tridimensional: desenhos e estudos volumétricos, Composição visual (cor, forma,
estrutura e proporção), Leitura de plantas e interpretação de projetos arquitetônicos. Antropologia Cultural; Composição de Cores; Composição
Espacial; Conforto Ambiental; Desenho Arquitetônico; Desenho Construtivo; Desenho de Móveis; Desenho de Observação; Desenho de
Perspectiva; Desenho Expositivo; Ergonomia; Ética Profissional; Filosofia do Habitat; Fotografia; Fundamentos da Comunicação; Gerenciamento de
Obras; História da Arte e do Design; História da Arte Latino Americana; História da Arte Universal; História do Mobiliário; Instalações Elétricas e
Hidráulicas; Linguagem Técnica Aplicada; Maquete; Marketing e Merchandising; Materiais de Revestimento; Processos Industriais; Projeto de
Eventos e Cenografia; Tendências em Design de Interiores; Projeto de Interiores; Projeto de Móveis; Projeto de Paisagismo e Jardinagem;
Psicologia Ambiental; Sistemas Equipamentos e Instalações; Técnicas de Representação Gráfica; Técnicas de Reprodução Gráfica; Tecnologia dos
Materiais; Projetos para espaços residenciais e comerciais, e venda especializada de produtos. Gestão e Operacionalização de Projetos; Definição
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de cronogramas, orçamentos, atribuições, contratos, entre outras necessidades do empreendimento; Informática aplicada. Conteúdo
programático do Curso de Design de Interiores.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (EDIFICAÇÕES):
Projeto de Arquitetura: Acessibilidade em Edifícios; Metodologias Empregadas no Projeto Arquitetônico; O Partido Arquitetônico e suas
Condicionantes; Circulações; Etapas do Projeto; Conforto Ambiental; Sustentabilidade do Projeto, Gestão da qualidade do processo de projeto,
Eficiência energética, e Norma de desempenho. 2. História da Arquitetura: Pré-história; Arquitetura Egípcia Antiga; Arquitetura Grega Clássica;
Engenharia e Arquitetura no Império Romano; Arquitetura Bizantina; Arquitetura Gótica; Arquitetura do Renascimento; Arquitetura Barroca,
Arquitetura Eclética, Arquitetura Moderna, Arquitetura Pós-Moderna, Contemporânea; Arquitetura Brasileira: Bandeirista, Barroca Mineira,
Neoclássico, Ecletismo, Moderna e Contemporânea. 3. Desenho Técnico e Arquitetônico: Normas; Simbologias; Terminologia, Desenho
Geométrico; Desenho Projetivo; Desenhos do Projeto Legal e Executivo; Desenhos de Detalhamentos e de Projetos Complementares: Estrutura,
Elétrica, Hidráulica e Paisagismo. 4. Conhecimento de Ferramentas Computacionais: AutoCAD; Excel e MS Project. 5. Planejamento e Urbanismo:
Legislação Urbanística; Teoria da Urbanização; Histórico do Planejamento Urbano; Requalificação Urbana; Processos de Desenvolvimento Urbano e
Regional Contemporâneo; Direito Urbanístico; Desenvolvimento Sustentável. 6. Gerenciamento, Planejamento e Controle de Obras: Memoriais
Descritivos e Especificações; Orçamento e Composição de Preços; Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro, Curva “S”; Curva “ABC”;
Gráfico de Gantt; Diagrama de Procedência PERT-COM; Histograma de Materiais; Histograma de Pessoal. 7. Coordenação e Gestão de Projetos de
Edificações: Processo de projeto e sua gestão; Coordenação de projetos; Integração concepção-projeto-execução de obras; gestão de empresas de
projetos; A interface projeto-obra. 8. Técnicas Construtivas: Serviços Preliminares; Canteiro de Obras; Terraplenagens; Fundações; Estruturas de
Concreto Armado; Estruturas Metálicas; Estruturas Pré-moldadas, Estruturas de Madeira; Alvenaria Estrutural, Vedações; Sistemas de Cobertura;
Sistemas de Impermeabilizações; Esquadrias; Revestimento Interno e Externo; Limpeza Final. 9. Materiais de Construção: Especificações; Ensaios;
Fabricação; Transporte; Armazenamento; Qualidade e Aplicação em Obras de Construção Civil de Pequeno e Médio Porte; Agregados Naturais e
Artificiais; Aglomerantes; Aço; Materiais Cerâmicos; Materiais para Alvenarias; Madeiras; Vidro; Policarbonato; Alumínio; Argamassas; Concreto
com Cimento Portland; Tintas e Vernizes, Materiais Coeficientes. 10. Instalações Prediais: Hidro Sanitária; Pluviais; Elétrica; Telefonia; Lógica; Gás;
Combate à Incêndio; Para-raios. 11. Noções de Segurança do Trabalho na Construção Civil: Acidentes de Trabalho; Doenças Ocupacionais; PCMAT;
CIPA; EPIs; PCMSQ; PPRA; Primeiros Socorros. 12. Topografia: Altimetria e Planimétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ELETROELETRÔNICA)
Eletricidade, Comandos elétricos básicos, Eletrônica industrial, Máquinas e equipamentos, Eletrônica Digital, Micro controladores, Transistores ou
PCAD, Elementos de automação, Instrumentação e controle de processo. 1. Componentes passivos e componentes semicondutores: Resistores,
capacitores, indutores, diodos de sinal, diodos Zener, transistor bipolar, transistor MOS, Tiristores: tipos, características operacionais e circuitos
aplicados. Conversores estáticos de energia: retificadores e inversores de freqüência. Amplificadores operacionais: parâmetros, configurações
básicas e aplicações. Circuitos osciladores. 2. Eletrônica de Sinais: Análise de circuitos RLC; Circuitos de polarização de transistores; Análise de
circuitos transistorizados; Análise de circuitos com amplificadores operacionais. 3. Diodos e suas aplicações. 4. Eletrônica de Potência:
Amplificadores multi-estágios; Retificadores monofásicos; Fontes de alimentação reguladas. 5. Eletrônica Digital I: Sistemas de numeração;
Funções lógicas; Álgebra de Boole e simplificação de circuitos lógicos; Circuitos combinacionais; Códigos binários. 6. Eletrônica Digital II: Famílias
lógicas. Flip-flop. Registradores de deslocamento. Contadores; Memórias semicondutoras. Bancos de memória. 7. Microprocessadores e
microcontroladores; Programação básica em assembly. 8. Manutenção: equipamentos eletro-eletrônicos, computadores e periféricos. 9.
Instalações: elétricas e telefônicas básicas. 10. Instrumentação e Medidas elétricas: Multímetro, osciloscópio, geradores de sinais, fontes AC e DC.
Métodos de medição de grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência, potência, energia elétrica e fator de potência. Utilização do multímetro,
wattímetro, Osciloscópio. Fontes CA e CC e geradores de sinais. Sensores, transdutores e medidores de temperatura, pressão e nível.11. Lei de
Ohm, leis de Kirchhoff. 12. Técnicas de análise de circuitos. 13. Análise de circuitos em regime permanente senoidal. 14. Cálculo de Potência em
regime permanente senoidal. 15. Correção de Fator de potência. 16. Circuitos trifásicos. 17. Transformadores: Princípios básicos, relação de
transformação, perdas, circuitos equivalentes. 18. Motores de indução. 19. Máquinas síncronas. 20. Máquinas de Corrente Contínua. 21.
Comando de motores elétricos. 22. Luminotécnica. 23. Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão. 24. Circuitos de Corrente Contínua e de
Corrente Alternada: Circuitos em série, paraleloe série-paralelo. Fontes de tensão e de corrente. Teoremas da Superposição, de Thévenin e de
Norton. Potência em um elemento do circuito. Reatância indutiva, capacitiva e impedância. Circuitos RL, RC, LC e RLC Série e Paralelo. Diagramas
fasoriais e fator de potência. Características dos circuitos ressonantes e de filtros passivos. 25. Máquinas Elétricas: Características básicas de
transformadores, funcionamento com e sem carga, rendimento e regulação. Transformadores monofásicos e trifásicos. Ligação de
transformadores. Dimensionamento de transformadores. Auto-transformador. Tipos de motores CC, aspectos construtivos e de instalação.
Motores de indução monofásicos e trifásicos. Corrente nominal e de partida de motores monofásicos e trifásicos. Reversão de rotação, Circuitos de
comando e de carga. Modos de partida dos motores trifásicos: direta, chave estrela-triângulo. Acionamento de motores. Proteção por relés de
curto-circuito, sobrecarga, sub-tensão e de terra. 26. Instalações Elétricas Prediais e Proteção em Baixa Tensão: Sistemas de distribuição de energia
elétrica. Setores de uma instalação elétrica residencial. Ligações básicas: interruptores, tomadas, tomadas especiais, pontos de iluminação,
disjuntores, quadro de distribuição de circuitos (QDC). Dimensionamento de circuitos elétricos. Dimensionamento de condutores, eletrodutos e
proteção. Sistemas de Aterramento. Condutores de proteção. Leitura e interpretação de projetos prediais. Normas Brasileiras sobre instalações
elétricas de baixa tensão. Conceitos elementares de proteção em sistemas de baixa tensão, relés e fusíveis. Todo Conteúdo programático da área
de Eletroeletrônica (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PUBLICIDADE):
Princípios de comunicação, Linguagem e funcionalidade dos meios de comunicação, Métodos e ferramentas do marketing, Operacionalização de
equipamentos audiovisuais, Estética. Fundamentos da Comunicação: conceitos; teorias da comunicação; sociologia da comunicação; história da
comunicação. Semiótica definições, análise e ponderações junto ao receptor. Ferramentas da Semiótica. Tópicos emergentes da comunicação:
tecnologias da comunicação; comunicação on-line; mídias web e digitais; mídias sociais. As novas ferramentas de comunicação e a interação com
os meios. Todo Conteúdo programático do Curso (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (QUÍMICA):
Química geral e inorgânica. Tabela Periódica. Funções químicas. Estequiometria. Estudo dos gases. Físico-química. Reações de oxirredução.
Cinética e equilíbrio químico. Eletroquímica. Química orgânica. Hidrocarbonetos. Polímeros. Noções básicas de segurança no laboratório e de
análise de risco de processos. Estocagem de reagentes químicos. Riscos de incêndios em solventes inflamáveis. Misturas explosivas. Reagentes
perigosos pela toxidade e/ou reatividade. Equipamentos de proteção individual e coletivo. Noções de primeiros socorros. Biossegurança em
laboratório químico. Exposição ocupacional a riscos químicos e físicos. Técnicas básicas de laboratório: Uso e conservação de aparelhagem comum
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de um laboratório. Vidraria aferida. Identificação, uso e limpeza de vidraria aferida usada nas diversas operações em um laboratório. Identificação,
uso e calibração de aparelhagem volumétrica e graduada. Preparação de amostras e de materiais. Preparo de soluções. Métodos de separação.
Filtração. Decantação. Centrifugação. Extração por solvente. Cristalização. Precipitação. Destilação. Sistemas de aquecimento e refrigeração:
secagem de substâncias. Manuseio e pesagem de substâncias. Técnicas de amostragem e manuseio das amostras: Preservação de amostras.
Amostragem de sólidos, líquidos e gases. Cuidados. Análise química: Definição. Análise química qualitativa e quantitativa. Etapas de uma análise
química. Escolha de método de análise para uma amostra. Aplicações. Análises quantitativas clássicas. Volumetria. Gravimetria. Análises
instrumentais: Técnicas eletro analíticas. Técnicas espectro analíticas. Cromatografias líquidas e gasosas. Estatística aplicada à química: Algarismos
significativos. Arredondamento. Erros em química analítica. Média, desvio padrão, intervalo de confiança, exatidão e precisão. Testes de
significância. Segurança no Laboratório Químico. Técnicas Básicas de Laboratório Químico. Unidades de Concentração. Preparo de Soluções.
Estequiometria de Soluções. Titulação Ácido-base, Redox, Complexação e Precipitação. Gravimetria. Cálculo e medida de pH. Tampão. Equilíbrio
químico e sua aplicação (produto de solubilidade). Natureza dos Compostos Orgânicos: estrutura do átomo de carbono e hibridações, cadeias
carbônicas e estruturas, polaridade dos compostos orgânicos, isomeria estrutural e óptica, força dos ácidos e bases orgânicas. Funções Orgânicas.
Noções de análises de microbiologia, DQO, DBO e Oxigênio Dissolvido (OD) em água. Noções básicas sobre processos convencionais de tratamento
de água, para fins de consumo humano, e de tratamento de esgoto doméstico. Potenciometria: noções básicas e sua aplicação com utilização de
eletrodos. (eletrodo de vidro, de referência, de íons, e de membranas sólidas). Conhecimento em Potenciômetros; calibração de um eletrodo;
cuidados a ter durante as medições potenciométricas e Utilização do método da curva de calibração e da adição de padrão. Espectroscopia
Molecular UV/Vis: noções básicas das técnicas de mediações de Absorbância e Transmitância (lei de Beer), da instrumentação envolvida, da
aplicação das medidas Qualitativas e Quantitativas, com utilização do método da curva de calibração e da adição de padrão. Espectroscopia de
Absorção Atômica: noções básicas de técnicas de Atomização de Amostras, da instrumentação para Absorção Atômica, das interferências na
Espectroscopia de Absorção Atômica e conhecimento da técnica de geração de hidretos. Espectroscopia de Emissão Atômica: noções básicas da
técnica de espectrometria de emissão baseada em fontes de Plasma, conhecimento da sua aplicação com utilização do método da curva de
calibração e da adição de padrão. Cromatografia a Gás: descrição geral da cromatografia, velocidade de migração de solutos, alargamento da zona
de eficiência da coluna, otimização da eficiência da coluna, aplicação da cromatografia nas análises de compostos organoclorados e pesticidas com
utilização do método da curva de calibração e da adição de padrão. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência: conhecimentos nos equipamentos
para cromatografia líquida, da eficiência da coluna, otimização dos componentes do sistema para melhorar a eficiência da separação, utilização do
método da curva de calibração e da adição de padrão. Análise de regressão: Média aritmética; Desvio-médio; Grau de liberdade; Desvio-padrão e
Variância. Todo Conteúdo programático da área de Química (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ENFERMAGEM):
Clínica médica: assistência de enfermagem ao paciente clínico com afecções dos sistemas respiratório; endócrino; cardiovascular; urológico;
tegumentar; hematológico; gastrointestinal; hemodiálise; oncologia; imunologia e infectologia, e doenças sexualmente transmissíveis; clinica
cirúrgica: assistência de enfermagem no pré-operatório, no transoperatório e pós-operatório; fluxo e organização do centro de materiais e
esterilização; assistência de enfermagem em terapia intensiva: gerenciamento de enfermagem em UTI, farmacologia em terapia intensiva,
assistência em suporte avançado e básico de vida; semiologia de Enfermagem: controle de sinais vitais; acolhimento com classificação de risco;
preparo e administração de medicamentos; coleta de material para exame; trabalho em equipe multiprofissional; monitorização cardíaca;
cuidados com curativos; aspiração de secreções de vias aéreas; cuidados com sondas e drenos; fundamentos éticos e legais na área de saúde;
saúde pública e saúde coletiva: políticas de saúde pública; atuação de enfermagem em saúde mental; atuação nos centros de atendimento
psicossocial (CAPS) e internação psiquiátrica; obstetrícia e saúde da mulher e da criança: o pré-natal e o desenvolvimento gestacional; assistência
de enfermagem em pediatria, neonatologia e alojamento conjunto; cuidados voltados para as fases do desenvolvimento pediátrico; gestão
hospitalar: sistemas de informação em saúde; epidemiologia: aspectos históricos e conceituais; processo saúde-doença; níveis de prevenção em
saúde; indicadores de saúde; metodologia de pesquisa epidemiológica; vigilância epidemiológica; história da saúde pública no Brasil; Sistema Único
de Saúde; reflexos jurídicos da evolução tecnológica do setor de saúde; operadoras de saúde e suas repercussões jurídicas; flexibilização dos
contratos de trabalho; regulação do setor privado de prestação de serviço de saúde; direito do consumidor; indicadores de controle de produção
de serviço de saúde e de atenção hospitalar; a informação para o planejamento e programação dos serviços de saúde; o sistema brasileiro de
certificação e acreditação hospitalar: a série ISO 9000; organização de saúde; ciclo de qualidade de serviço; gerenciamento do sistema de garantia
de qualidade, ética e responsabilidade social empresarial. Todo Conteúdo programático da área de Enfermagem (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (FARMÁCIA):
Farmacologia e farmacotécnica, fitoterápicos, Microbiologia, homeopatia, Anatomia e fisiologia humana, Biossegurança, Legislação farmacêutica e
sanitária, Comercialização, estoques e atendimento ao cliente, Controle de qualidade, Produção e manipulação de formas farmacêuticas e de
cosméticos. Formas Farmacêuticas e Biodisponibilidade; Estabilidade de medicamentos: prazos de validade e sinais de instabilidade; Exame físico
em medicamentos, armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Aquisição e licitação de medicamentos
e outros produtos para a saúde; Manipulação de Medicamentos; Cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica; Análise Farmacêutica e
Controle de Qualidade de Medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos sistemas nervoso central,
autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e processos infecciosos; Interações medicamentosas,
farmacoepidemiologia; Critérios e parâmetros técnicos para seleção de medicamentos; Legislação Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos –
9.787/99, Portaria 344, MS. Sistema de Distribuição de Medicamentos; Planejamento, controle de estoque e Inventário; Padronização de
Medicamentos; Depósito de drogas ou central de abastecimento farmacêutico e técnicas de armazenamento; Assistência farmacêutica em
farmácia hospitalar; Conceito, objetivos e atribuições da farmácia hospitalar. Planejamento e gestão da assistência farmacêutica hospitalar.
Seleção de medicamentos. Gestão de materiais na farmácia hospitalar. Dispensação e controle dos medicamentos psicotrópicos e entorpecentes;
Vigilância epidemiológica das infecções hospitalares; Esterilização, desinfecção e anti-sepsia; Infecções relacionadas ao cuidado em saúde:
epidemiologia e controle, ações do serviço de farmácia para o controle de infecção, auditoria de antimicrobianos, anti-sépticos e desinfetantes de
uso hospitalar. Definições: droga, fármaco, medicamento, infecção hospitalar e infecção comunitária; Fatores que interferem na estabilidade dos
medicamentos; Orientação farmacológica básicas: Interações Medicamento/Medicamento; Medicamento/Alimento; Efeitos Colaterais e Reações
Adversas Grupo de Drogas: Drogas que atuam no SNC; Analgésicos e Antiinflamatórios; Anti-hipertensivos; Drogas que afetam a função
gastrointestinal; Antimicrobianos. Ética Farmacêutica. Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e diretrizes). Todo conteúdo Programático do
Curso de Graduação em Farmácia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ANÁLISES CLÍNICAS):
Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, Hematologia, Bioquímica, Biologia Molecular, Urinálise e fisiologia. Química e preparo de soluções,
Biossegurança. Fundamentos de análises clínicas. Biossegurança. Vidrarias e sua utilização. Preparação, validação e conservação de amostras,
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reagentes, meios de cultura, padrões e calibradores. Técnicas de coleta de materiais biológicos: sangue venoso e arterial, urina e fezes. Calibração
e controle das condições de funcionamento de equipamentos e aparelhos de laboratório. Automação e métodos analíticos de rotinas. Noções de
bioestatística aplicada. Valores de referência. Conceitos fundamentais de estatística, métodos de aplicação e análise de dados utilizados na área
laboratorial. Noções de anatomia, fisiologia e histologia humana. Microscópio óptico e sua utilização. Microscopia especial. Fotometria aplicada ao
biodiagnóstico. Eletroforese: métodos e utilização. Cromatograma: princípios físico-químicos e métodos cromatográficos. Fundamentos de
Phmetria. Parasitologia: Parasitoses humanas de interesse médico. Aspectos morfológicos e taxonômicos dos agentes etiológicos e vetores
causadores de doenças. Ciclo biológico, mecanismos de transmissão e patogenia dos protozoários e helmintos de interesse médico. Pesquisa de
parasitas intestinais através dos diversos métodos utilizados nos laboratórios. Hematologia: Classificação, estudo e diagnóstico das anemias e
demais patologias do sangue. Técnicas para realização de hemograma completo. Classificação, diagnóstico e estudo de patologias associadas aos
leucócitos. Coagulação: fisiologia, fisiopatologia, fatores de coagulação. Princípios e técnicas de utilização dos componentes sanguíneos.
Diagnósticos laboratoriais sorológicos pré-transfusionais. Microbiologia: Morfologia e estrutura da célula bacteriana. Nutrição, crescimento,
metabolismo e taxonomia bacteriana. Estudo das principais bactérias Gram positivas, Gram negativas e micobactérias. Infecções dos aparelhos
respiratório, circulatório, digestivo, geniturinário e sistema nervoso central. Metodologia para diagnóstico laboratorial das infecções bacterianas.
Biologia e propriedades gerais dos fungos. Diagnóstico microbiológico das micoses. Micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas.
Metodologia para diagnóstico laboratorial das infecções fúngicas. Noções de desinfecção e esterilização. Imunologia: Aspectos gerais da imunidade
inata e adquirida. Células, moléculas, tecidos e órgãos que compõem o sistema imune. Anticorpos, antígenos e suas interações in vivo e in vitro.
Reações de precipitação e aglutinação, hemaglutinação, ensaios imunoenzimáticos, imunocromatográficos, imunofluorescência,
soroneutralização, imunizações e vacinas. Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose) e das hepatites virais
(marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial das doenças autoimunes. Bioquímica: Métodos bioquímicos de diagnóstico,
dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Líquidos cavitários. Equilíbrio hidricoeletrolítico e acidobásico. Técnicas de dosagens de glicose,
hemoglobina glicada, ureia, creatinina, colesterol total e frações, ácido úrico, proteínas totais e frações, eletroforese de proteínas e lipídeos,
amilase e lipase, fosfatase alcalina e ácida prostática, íons, bilirrubina total e frações, TGO e TGP, gama GT e colinesterase, CK, CKMB, entre outros.
Urinálise: Aparelho urinário. Exame de urina de rotina, pesquisa de elementos anormais e sedimentoscopia. Avaliação dos exames nos processos
infecciosos e inflamatórios que envolvem o trato urinário inferior e nas doenças renais. Controle de qualidade: Exatidão, precisão, sensibilidade e
especificidade. Preparação, validação, uso e preservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores. Regras técnicas básicas para qualidade,
confiabilidade e segurança de resultados de exames. Conceitos de garantia de qualidade e qualidade total. Procedimentos e cuidados de um
sistema de controle de qualidade intralaboratorial e a importância do uso de um mecanismo de controle externo de qualidade interlaboratorial.
Procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos de controle de qualidade em laboratórios de biodiagnóstico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (SEGURANÇA DO TRABALHO)
Legislação, Sistema de segurança e saúde no trabalho, Prevenção e controle de riscos, Tecnologias de prevenção e combate a incêndio e suporte
emergencial à vida, Meio ambiente e qualidade de vida, Ergonomia, Desenho técnico, Doenças ocupacionais. Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Segurança no trabalho. Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Introdução: da Engenharia de
Segurança do Trabalho, da Psicologia na Engenharia do Trabalho, Comunicação e Treinamento, Administração aplicada à Engenharia do Trabalho.
Segurança no Trabalho: Evolução histórica do prevencionismo; As atribuições do Engenheiro de Segurança do Trabalho. Evolução do conceito de
AT. Teoria da culpa. Teoria do risco profissional. Teoria do risco social. Conceituação legal do AT. Acidentes de trabalho: teoria dos acidentes e
estatísticas. Investigação de acidentes do trabalho: método árvore de causas. Legislação de segurança do trabalho. Legislação previdenciária
aplicada ao acidente do trabalho. Programas de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Todas as Normas Regulamentadoras (NR). Principalmente as
NR-2, NR-5, NR 26. Normas técnicas específicas, Corpo de Bombeiros – quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio Prevenção e
Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações: Proteção de máquinas industriais. Ferramentas de corte e soldagem. Sistemas de
proteção coletiva. Segurança com caldeiras e vasos de pressão. Movimentação, transporte, manuseio e armazenamento de materiais. Riscos em
obras de construção, demolição e reforma. Os riscos elétricos e seu controle. Proteções coletivas e individuais. Manutenção preventiva. Higiene do
Trabalho: Conceito e classificação dos riscos ocupacionais – agentes físicos, químicos e biológicos. Objetivos da higiene ocupacional. Controle dos
riscos ocupacionais. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Programa de proteção respiratória. Mapeamento de riscos. Proteção do
Meio Ambiente: Preservação do meio ambiente: Legislação vigente. Organismos governamentais e não-governamentais. Conceito sobre processos
de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série ISO 9002, ISO 14000, ISSO 14001, OHSAS 18001 e OSHAS 18002RIMA. Avaliação e
controle dos poluentes. Saneamento ambiental: qualidade do ar e da água, processos de purificação da água, qualidade do solo, ações de
emergência, tratamento de resíduos. Prevenção e Combate a Incêndios e Explosões: Incêndios e explosões. A importância e participação do
Engenheiro de Segurança do Trabalho na proteção contra incêndios. Legislações e Normas Brasileiras relativas à proteção contra incêndios. Física e
Química do Fogo. Classes de risco, métodos de extinção e agentes extintores. Técnicas de prevenção e combate a incêndios. Sistemas de detecção
e alarme de incêndios. Sistemas de prevenção, proteção e combate a incêndios. Sistemas e equipamentos para o combate de incêndios.
Ergonomia: Organização do trabalho: postos de trabalho, arranjo físico, dimensionamento e mobília. Introdução à análise ergonômica.
Metodologias de análise ergonômica. Análise ergonômica de demanda e da tarefa. Os comportamentos do homem no trabalho. Análise
ergonômica da atividade: modelos, métodos e técnicas. Métodos de tratamento de dados em ergonomia. Diagnóstico e recomendações
ergonômicas. Ambiente de trabalho: ambiente térmico, ambiente luminoso, ambiente sonoro, vibrações e radiações. Movimentação de cargas.
Programa de controle médico e saúde ocupacional: Programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO: diretrizes, responsabilidades,
primeiros socorros. Ambientes insalubres: atividades insalubres, Doenças profissionais. Toxicologia - agentes tóxicos: Vias de absorção do
organismo. Mecanismos de proteção do organismo. Limites de tolerância biológicos. Métodos de investigação. Socorros urgentes. Noções de
fisiologia. Primeiros socorros por leigos. Socorro de urgência profissional. Materiais de primeiros socorros. Epidemiologia, Toxicologia e doenças
profissionais. Psicologia do trabalho. Indústria da construção civil: Caracterização do setor - grau de risco. NR-18. PCMAT. Áreas de vivência nos
canteiros. Obras de demolição. Escavações. Estruturas de concreto armado. Estruturas metálicas. Operações de soldagem e corte. Superfícies
provisórias de trabalho. Proteção contra quedas no canteiro. Movimentação de transporte no canteiro. Trabalhos em altura. Trabalhos em locais
confinados. Trabalhos em flutuantes. Instalações elétricas provisórias. Máquinas e equipamentos na CC. EPI. Armazenamento e estocagem na
obra. Medidas de proteção coletivas na obra. Ordem e limpeza nos canteiros. Tapumes e galerias. Acidente fatal. Sistemas de assessoria às CIPAS.
Segurança e Medicina do Trabalho. Todo Conteúdo programático da área de Segurança do Trabalho (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TELECOMUNICAÇÕES):
Eletricidade e eletrônica, Protocolos de comunicação, Redes de comunicação, Comunicações analógicas, Comunicações digitais, Meios de
transmissão, Sistemas telefônicos fixos e móveis. Sistemas operacionais: instalação, configuração e operação, Aplicativos, Processadores de textos,
Planilhas eletrônicas, Bancos de dados, Internet e Intranet, Navegadores, Correio eletrônico, Transferência de arquivos, Comunicação, Protocolos
de comunicação, Redes locais e remotas, Hardware, Microcomputador: configurações básicas e componentes, Impressoras: classificação, noções
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gerais e operação, Outros Periféricos. Atividades de manutenção eletrônica em sistemas de Rádio-Comunicação, Sistemas de Telefonia,
Comunicação de Dados e Infra-estrutura de Centrais Telefônicas. Montagem, ensaio, instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva em
dispositivos, circuitos, equipamentos e sistemas dedicados à Telecomunicações. Projeto, desenhos, cálculos e especificação de equipamentos,
redes telefônicas e sistemas de Telecomunicações. Coordenação de equipes de operação e/ou manutenção de equipamentos. Assessoria na
comercialização, controle de qualidade e produção de bens e serviços correlatos à sua área de formação. Todo Conteúdo programático da área de
Telecomunicações (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CONTABILIDADE/FINANÇAS):
Organização empresarial, Análise financeira e orçamentos, Direito público e privado, Legislação trabalhista, tributária e empresarial, Normas
brasileiras de contabilidade, Fiscalização, Contabilidade, Custos e patrimônio. Matemática financeira, Sistema financeiro, Capital de giro, caixa,
estoques, Contratos, Mercado de capitais e bolsa de valores, Legislação contábil e tributária, Administração, Orçamento e planejamento.
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Progressão geométrica e aritmética. Regra de três: simples e composta. Juros simples e compostos. Descontos simples
e compostos, real e nominal. Rendas. Tipos de taxas. Operação de descontos. Seqüência de pagamentos. Método do valor presente líquido, do
valor futuro líquido e do valor atual líquido. Taxa interna de retorno. Taxas de juros. Amortização de dívidas. Sistemas de empréstimos.
Capitalização. Correção monetária. Amortização de débitos. Comparação entre alternativas de investimentos. Razão e Proporção. Grandezas
Proporcionais e Regra da Sociedade. Operações com Mercadorias. Porcentagem. Câmbio.
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO: Conceitos gerais da Administração. Administração geral. Noções de administração financeira. Tipos de empresas
(diferentes empresas pertencentes a setores econômicos/ ramos de negócios, tais como: comércio, indústria, e serviços).
CONTABILIDADE GERAL: Introdução ao estudo da contabilidade: função e objetivo. Formação teórica do desenvolvimento da Ciência da
Contabilidade. Visão geral da escrituração contábil e da elaboração das demonstrações financeiras. Classificações dos grupos do Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido. Forma dedutiva da Demonstração do Resultado do Exercício. Apuração contábil do lucro ou prejuízo do exercício. Livros fiscais
e de registros, Lançamentos, Balancete, Escrituração contábil por balanços sucessivos. Resultado Econômico e Resultado Financeiro.
Demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Lucro ou Prejuízo do Exercício; Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Demonstração do Fluxo de Caixa. Notas Explicativas e Parecer da Auditoria. As organizações e
a necessidade de contabilidade. Evolução histórica da contabilidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade: postulados, princípios e
convenções contábeis. Princípios Contábeis segundo o CFC. O princípio da prevalência da essência sobre a forma. Comparação dos princípios
contábeis segundo a estrutura conceitual básica de contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade. Normas de contabilidade nacionais e
internacionais. Demonstrações Financeiras segundo a Legislação Social. Demonstrações Financeiras complementares. Teoria e classificação de
contas. Teoria contábil: o ativo e sua avaliação, o Passivo e sua mensuração. O Patrimônio Líquido. Receitas, Despesas, Perdas e Ganhos: conceito e
reconhecimento. Avaliação, reavaliação, depreciação, amortização, exaustão e correção monetária.
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS: Introdução à contabilidade de custos, conceito de custos, terminologia contábil, implantação de sistema
de custos, princípios contábeis aplicados a custos, classificação dos custos, esquema básico da contabilidade de custos: departamentalização,
custeio de rateio, taxa de aplicação do CIF, materiais diretos, mão-de- obra direta, sistema de custeamento: produção por ordem, produção
contínua - produção conjunta, custos para controle: controle de custos e custos-padrão - custos para tomada de decisões: custos fixos e margem
de contribuição, contribuição marginal e limitações na capacidade de produção, margem de contribuição, custos fixos identificados e retorno sem
investimento. Critério do custeio ABC - Custeio baseado em Atividades. – o que é o critério ABC? Materiais diretos. Mão-de-obra direta – O que
integra o custo da mão-de-obra direta. Sistemas de custeamento: por ordens/encomendas, por processo contínuo, produção conjunta. Custos
para tomada de decisão: margem de contribuição, custos fixos identificados e retorno sobre o investimento, fixação do preço de venda e decisão
sobre compra ou produção (uso dos conceitos do custeio variável na fixação do preço de venda). Target Cost (custo meta). Custos para controle.
Relação custo/volume/lucro. Custo Padrão. Custo nas empresas prestadoras de serviços. Implantação de sistemas de custos. Equilíbrio econômico,
financeiro e contábil.
CONTABILIDADE EMPRESARIAL/COMERCIAL: Regimes de inventário de Estoques. Inventário periódico. Inventário Permanente. Avaliação do
estoques: método do preço específico, PEPS (FIFO), UEPS (LIFO), média ponderada móvel. Operações com mercadorias: compra e venda, ICMS, IPI,
importação e exportação. Balancete de verificação, Despesas e receitas – ajustes, Juros, descontos, seguro, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa.
Resultado da conta mercadorias. Sistema para apuração de resultado em empresas comerciais. Demonstração do Resultado de Exercício. Custo
comercial. Custo de Reposição. Sociedades comerciais: tipos de sociedades, classificação das sociedades comerciais, sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, sociedades anônimas. Fusão, cisão e incorporação. Matriz e Filial: conceitos básicos, contabilidade centralizada e
contabilidade descentralizada, balanços combinados, transferência de mercadorias. Depreciação, Amortização e Exaustão: fórmulas de cálculo e
contabilização. Descontos condicionais e incondicionais. Duplicatas Descontadas. Provisão p/ Devedores Duvidosos. Reservas de Capital, Reservas
de Reavaliação. Reservas de Lucros. Contabilização de operações comerciais. Contabilização da folha de pagamentos, férias e 13º salário de uma
empresa comercial. Grupos de sociedades. Coligadas e controladas. Subsidiária integral. Avaliação de Investimentos: tipos de investimentos,
método de avaliação de investimentos: método de custo, método de equivalência patrimonial.
CONTABILIDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA: A empresa rural e seu ambiente. A contabilidade como instrumento de avaliação, decisão e controle das
atividades rurais. Atividades consideradas rurais. Conceitos e definições das atividades rurais: agricultura, reflorestamento, pecuária,
agroindústrias, culturas temporárias e culturas permanentes. Ano agrícola versus exercício social. Forma jurídica de exploração agropecuária.
Custos e despesas na atividade rural. Tratamento contábil dos gastos pré-operacionais na exploração agropecuária. Depreciação, amortização e
exaustão na agropecuária. Contabilidade da pecuária (tipos de atividade pecuária; classificação do gado bovino no balanço patrimonial; curto e
longo prazo na pecuária). Custos aplicados na pecuária. Método de custo e método de valor de mercado, custeio por absorção. Superveniências
ativas e passivas. Gestão das empresas agrícolas: sistemas de informação, relatórios gerenciais, informações para decisões e controle. Tratamento
tributário aplicável na agropecuária.
CONTABILIDADE BANCÁRIA E MECANISMOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: A contabilidade nas instituições financeiras. Bancos e casas
bancárias. Legislação bancária brasileira. Organização das instituições financeiras. Plano de contas dos bancos comerciais. Operações bancárias.
Apuração de resultados. Sistema bancário. Estrutura atual do sistema financeiro nacional e seu funcionamento. Conceitos fundamentais para
entendimento das instituições financeiras. Bancos múltiplos. Operações e políticas financeiras. Organização da área financeira. Fontes de recursos
para as empresas. Instituições financeiras e seus mercados. Processo de gestão e decisões de investimentos e financiamentos. Mercado de
capitais. Formação de taxas cambiais. Mercado de Seguros. Factoring (fomento comercial). Mercado de ouro. Crédito rural. As empresas de leasing
e suas operações. As operações do BNDES e FINAME. Os fundos de aplicações financeiras: o sistema CDI-Over das Instituições Financeiras. Noções
de negociação. Globalização da economia e as finanças empresariais.
CONTABILIDADE FISCAL E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Conceito e objetivos do planejamento tributário. Imposto de Renda Retido na Fonte –
I.R.R.F: contribuintes, fato gerador, base de cálculo e alíquotas. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS: contribuintes,
fato gerador, base de calculo e alíquotas. Programa de Integração Social – PIS: contribuintes, fato gerador, base de cálculo e alíquotas. Instituto
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Nacional da Seguridade Social- INSS: contribuintes, fato gerador, base de cálculo, alíquotas e escrituração contábil. Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. ICMS: contribuintes, base de cálculo,
alíquotas, Benefícios fiscais. Princípio da não Cumulatividade. Cálculo do Imposto. Livros e documentos fiscais. Substituição tributária, suspensão e
deferimento do ICMS. Infrações fiscais. Escrituração Contábil. Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Contribuição Social s/ o
Lucro: contribuintes, fato gerador, base de cálculo, alíquotas, despesas dedutíveis e indedutíveis. Lucro Real, Presumido e Arbitrado. Livro de
Apuração do Lucro Real. Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social. Resultado do Exercício: Contábil e Tributário. Incentivos Fiscais.
Aspectos legais e tributários do Patrimônio Líquido. SIMPLES: contribuintes autorizados a optar, base de cálculo, alíquotas e forma de pagamento.
Redução de impostos através do planejamento tributário. Compensação de impostos.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Contas: conceito, classificação, plano de contas, função das contas. Balanço Orçamentário: contas orçamentárias,
lançamentos contábeis orçamentários, levantamento do balanço orçamentário. Balanço Financeiro: programação financeira, contas financeiras,
lançamentos contábeis financeiros, levantamento do balanço financeiro. Balanço Patrimonial: contas patrimoniais, lançamentos contábeis
patrimoniais, conceito de patrimônio público, levantamento do balanço patrimonial e das variações patrimoniais, levantamento da dívida pública.
Prestação de Contas: obrigatoriedade das tomadas de contas e constituição do processo, aprovação das tomadas de contas e constituição do
processo, aprovação das contas pelo Tribunal de Contas.
CONTABILIDADE AVANÇADA: Correção integral: significado real da sistemática legal; correção das contas de resultados; ganhos e perdas nos itens
monetários. Conversão de demonstrações financeiras para moeda estrangeira: pronunciamento do FASB; conversão versus correção integral.
Consolidação das demonstrações financeiras: consolidação e equivalência patrimonial; eliminações na consolidação; lucros não realizados
intercompanhias. Sociedades controladas em conjunto: Jointe Ventures. Contabilidade Social. Demonstração do valor adicionado. Goodwill.
Contabilidade Ambiental.
CONTABILIDADE GERENCIAL: Contabilidade e patrimônio da empresa: definição. Situação líquida patrimonial. Formação do patrimônio e seus
aspectos quantitativos e qualitativos – bens, direitos e obrigações. Origem e aplicação de recursos. Plano de contas: despesas e receitas. Atos e
fatos administrativos. Método das partidas dobradas. Livros contábeis. Registros contábeis. Balancete de verificação. Noções preliminares de
contabilidade gerencial: onde termina a contabilidade financeira e onde começa a contabilidade gerencial. Lucro empresarial e as variações de
preços: variações de preços em uma operação simples, custos originais corrigidos pelas variações do poder aquisitivo médio da moeda. Custo de
Reposição. A interpretação da contabilidade a preços diferenciais. O problema das variações de preços nas demonstrações contábeis. A
interpretação gerencial da correção monetária do balanço. A utilização da análise de balanços como instrumento de avaliação de desempenho.
Comparação de desempenho entre empresas do mesmo setor. Centro de custos: critérios de rateios na departamentalização. Centros de custos
principais e centros de custos auxiliares. Avaliação do estoque de produtos em processo, avaliação de custos de produção por encomenda, preço
de transferência. Relação custo/volume/lucro aplicado à contabilidade gerencial. Informações de custo para decisão de qual produto fabricar ou
cortar. Custo padrão e sua inter-relação com orçamentos e análise de variações. Custos da qualidade. Decisões sobre substituições de
equipamentos. Casos práticos da utilização da contabilidade gerencial para tomada de decisão.
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Elementos fundamentais para análise de balanços. Estrutura das demonstrações financeiras:
balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstração de lucros/prejuízos acumulados; demonstração das mutações do patrimônio
líquido; demonstração das origens e aplicações dos recursos. Padronização das demonstrações financeiras. Análise da gestão de lucro.
Alavancagem financeira e as diversas taxas de retorno. Análise vertical e horizontal. Análise através de índices. Índice padrão. Necessidade de
capital de giro. Causas das modificações da necessidade de capital de giro. Índices prazos médios. Desdobro das taxas de retorno. Análise do fluxo
de caixa. Correção monetária da Lei das S/A e Correção monetária integral. Indicadores de insolvência. Desenvolvimento de casos práticos.
Relatórios de análise das demonstrações financeiras. Correção Monetária Integral.
AUDITORIA CONTÁBIL: Objetivos e procedimentos de auditoria: objetivos, procedimentos, técnicas, abordagens no trabalho de auditoria. Controle
interno: princípios de controle interno, controle interno e auditoria, o controle e a informação da auditoria. Auditoria Interna versus Externa:
diferenças e semelhanças, objetivos da auditoria interna, o campo de atuação do auditor interno, empresas de auditoria externa. Princípios e
normas de auditoria: conceito de “normas de parecer”, relatórios de auditoria, ética em auditoria. Meios de prova em auditoria: principais tipos de
exame: inspeção documental, verificação física, confirmação independente positiva e negativa, análise de relacionamento com indicadores
relevantes internos e externos à empresa, argüição, representação escrita, exames de aderência, exames corroborativos, exames substantivos, etc.
Fases ou etapas da auditoria: a fase de conhecimento dos negócios e operações, a de conhecimento de controle interno, a de planejamento da
época e extensão dos trabalhos, seleção de amostras, exames internos e preliminares, exames finais e fechamento dos trabalhos “de campo” e dos
respectivos relatórios. Auditoria de áreas específicas de Demonstrações Contábeis: critérios de seleção, aplicação de exames nas principais áreas
das demonstrações contábeis. Auditoria de ativos, de passivos, de resultado de exercícios futuros, do patrimônio líquido, auditoria da
demonstração do resultado do exercício e notas explicativas. Relatórios de auditoria: o parecer dos auditores, aspectos formais dos relatórios.
CONTROLADORIA: O papel da controladoria nas empresas. O perfil do “Controller” O sentido amplo do Planejamento e Controle. As organizações e
os novos cenários econômicos. A teoria de mercado versus Teoria do Planejamento e Controle. A importância do Planejamento. Os custos
operacionais disciplinado pela teoria do Planejamento e Controle. Processo de gestão. O sentido do Planejamento. A comunicação e a motivação
como impulsionadora das organizações. Projeto de Controladoria Empresarial. Estabelecimento de metas de longo e curto prazo. O custo dos
produtos e o planejamento de curto prazo segundo o cenário econômico. Avaliação de Resultados e desempenhos. Análise dos modelos de gestão.
Modelo de decisão. Responsabilidade pela geração do lucro. Custo de oportunidade. Modelo lógico do sistema de informação. Qualidade e
produtividade em controladoria. Relatórios de controle gerencial. Responsabilidade de prestar contas perante a sociedade (“Accountability”).
PERÍCIA CONTÁBIL: A perícia contábil: introdução, histórico e conceito. Espécies e classificação das perícias. Perícia e Auditoria. Elementos
materiais de exame pericial. Riscos na perícia. Técnicas de trabalho pericial: plano de trabalho pericial, procedimentos preliminares, levantamento
prévio dos recursos disponíveis para exame, organização e planejamento da perícia, prazos para execução das tarefas, diligências. Uso do trabalho
de terceiros: auxiliares e especialistas. Introdução ao estudo da prova contábil: noções básicas, função da prova, ônus da prova. O perito judicial
contábil: conceito, campo de atuação. Objetos da perícia contábil. Os peritos em juízo: nomeação, indicação e intimação. Recusa e substituição do
perito. Quesitos: lógica dos quesitos, quesitos básicos e suplementares, quesitos impertinentes, ausência de quesitos e esclarecimentos. Laudo
pericial: conceito, estrutura, requisitos, tipos, organização e aspectos intrínsecos e extrínsecos, anexos dos laudos, laudo insuficiente,
esclarecimentos dos laudos periciais, entrega dos laudos periciais. Remuneração do trabalho pericial: arbitramento e fixação dos honorários,
remuneração do perito judicial, - depósito e levantamento. Normas brasileiras de contabilidade sobre perícia contábil. Desenvolvimento de casos
práticos de perícia judicial com a elaboração de laudos periciais, laudos concordantes, laudos discordantes, pedidos de esclarecimento e
esclarecimento de laudos periciais. Arbitragem.
ECONOMIA: O que é economia:- conceito e origem. Definição: uma breve perspectiva histórica. A tríade básica dos problemas econômicos. A
evolução da economia como ciência. A globalização dos negócios da economia mundial. Elementos do Ambiente externo das organizações.
Variáveis sociais. Variáveis econômicas. Variáveis tecnológicas. Os problemas Econômicos Centrais: uma visão de conjunto. A formação da
economia. Mercantilismo: um momento de transição. Fatores macroeconômicos estilizados: crescimento e ciclos. A moeda: um instrumento
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básico para a organização econômica. A divisão do trabalho: os sistemas de troca e a moeda (o escambo). Funções da moeda. Evolução dos
instrumentos monetários. Moedas e quase-moedas: a oferta de moeda. A inflação: conceito e tipologia; causas da inflação; principais
conseqüências da inflação. Políticas anti-inflacionárias e indexação. Fundamentos de macroeconomia e microeconomia. Agregados
macroeconômicos: produto e renda. Funções macroeconômicas. Mercado de bens e serviços: a formação dos preços e a orientação da atividade
econômica. O valor e os preços – um enfoque teórico básico. As leis da demanda: definição da demanda, fundamentos da teoria da demanda,
variáveis que afetam a demanda. Curva de demanda de mercado de um bem. As leis da oferta: definição de oferta, variáveis que afetam a oferta,
curva de oferta de mercado. A elasticidade da procura e da oferta: os deslocamentos da procura e da oferta e o movimento dos preços, a
influência da elasticidade, mudanças no ponto de equilíbrio devido a deslocamentos das curvas de oferta e de demanda. Leis dos rendimentos
decrescentes. Concorrência pura. Monopólio puro. Oligopólio. Concorrência monopolística pura. Efeitos renda, substituição e preço. Equilíbrio
econômico, contábil e financeiro. Títulos de crédito: conceitos e características. Curva de possibilidades de produção: conceito e representações
gráficas. PIB Brasileiro: Conceito e formação de cálculo. Câmbio – flutuação e política monetária.
ESTATÍSTICA: Arredondamento de acordo com a precisão desejada. Gráficos. Preparação de dados para a análise estatística. Medidas estatísticas.
Separatrízes. Assimetria e curtos e. Cálculo de probabilidade. Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição. Coleta e crítica dos dados. Séries
estatísticas e gráficos. Distribuição de freqüência. Regras para elaboração e representação gráfica. Medidas de tendência central. Tipos de médias.
Mediana, Quartis e Moda. Medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Coeficiente de variação. Medidas de assimetria. Tipos de assimetria.
Amostragem estimativa. Teste de hipótese. Teste de hipótese sobre as provas paramétricas e não-paramétricas aplicáveis à pesquisa no campo de
administração. Séries cronológicas. Correlação e regressão. Números índices.
DIREITO: Noções de Direito. Ramos do Direito. Instituições de Direito: conceito; finalidade; integração com o curso. Fontes do Direito. Da Lei – a lei
e seus elementos formadores. Direito constitucional. Estado-origem, conceito, elementos essenciais. Formas e regimes de governo. Da
Organização Nacional. Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Direito Administrativo. Direito Penal / Processual Penal. Direito Civil /
Processual Civil. Direito de Família. Direito Comercial. Direito Tributário. Direito Previdenciário. Direito Acidentário. Direito do Trabalho: Contrato
de trabalho. Rescisões trabalhistas: hipóteses; cálculos das verbas; e obrigações trabalhistas. Duração do trabalho. Remuneração e salários. Justiça
do trabalho e previdência social. Higiene, Segurança e acidentes do trabalho. Direito e relações sindicais. A Contabilidade e o Novo Código Civil.
Hierarquia da legislação: Lei, Decreto, Portaria, Medida Provisória e Resoluções.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Fundamentos Básicos do Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, posição constitucional do direito tributário,
princípios constitucionais tributários. Tributo: conceito, espécies e classificação. Fontes do Direito Tributário: fontes materiais, fontes formais,
hierarquia das normas jurídicas. Competências Tributárias. Limitações constitucionais do poder de tributar. Legislação tributária: vigência e
aplicação, interpretação e integração. Obrigação Tributária: fato gerador, sujeito ativo, sujeição passiva direta e indireta, capacidade tributária e
domicílio tributário. Crédito Tributário: constituição do crédito tributário, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário. Vigência e
interpretação do direito tributário. Obrigação tributária: conceito e elementos. Atuações fiscais e mecanismos de defesa do contribuinte:
administrativas e judiciais. Casos práticos de defesas administrativas. Impostos: conceituação e competências.
DIREITO EMPRESARIAL: Normas e princípios fundamentais relativos ao Direito Comercial Brasileiro. Estudo dos principais aspectos da atividade
empresarial e das obrigações e prerrogativas dos que a exercem. Registro do Comércio e Agentes Auxiliares. Legislação básica, aspectos teóricos e
práticos. Jurisprudência. Contratos Mercantis. Direito de Propriedade Industrial. Marcas e Patentes. As tendências do direito frente ao contexto
empresarial brasileiro. Procurações. Títulos de Crédito. Sociedade comerciais: tipos e classificação. Fusão, cisão e incorporação de empresas.
Falência e concordata. Código de defesa do consumidor. A proteção jurídica do consumidor.
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO EMPRESARIAL: Administração financeira e o administrador financeiro. A dinâmica financeira da empresa. A
situação econômica x situação financeira. O valor do dinheiro no tempo. Demonstrações financeiras e o fluxo de caixa. Administração dos valores
circulantes. Critérios de decisões econômicas e financeiras. Taxa de atratividade econômica. Análise de risco, retorno e valor. Ponto de equilíbrio,
alavancagem operacional, financeira e combinada.
ORGANIZAÇÃO E TÉCNICAS COMERCIAIS: Banco e Câmara de compensação. Reuniões empresariais. Legislação e localização das empresas.
Condições de trabalho. Técnicas administrativas. Redação Comercial. Operações bancárias. Títulos de Crédito. Operações mercantis. Organizações.
INFORMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE: Conhecimentos básicos de Informática (testes na prova escrita): MS Office Excel, MS Office Word,
conhecimentos básicos de arquivos e pastas, copiar, mover arquivos, criar diretórios, conhecimentos básicos de Internet. Sistema contábil:
informações e sua utilização; processamento dos dados contábeis; estruturas do plano de contas; fluxo da informação contábil. Sistema contábil –
subsistemas componentes: escrituração contábil; folha de pagamento; materiais; custos; contas a pagar; faturamento; contas a receber. Análise
dos sistemas contábeis: processamento de dados - meio - fim; contabilidade – registro e fonte de informações; custos versus oportunidade;
oportunidades versus precisão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (HOSPEDAGEM):
Meios de hospedagem, Fluxos operacionais de reserva, recepção e governança, Turismo e estrutura local. Comunicação Língua estrangeira. Gestão
Social e Recreativa em Empresas de Hospitalidade; Estudo de Viabilidade de Empresas de Hospitalidade; Gestão da Qualidade dos Serviços de
Hospitalidade; Gestão dos Serviços de Governança; Gestão dos Serviços de Hospedagem; Alojamentos: Planejamento Físico e Operacional de
Empresas de Hospitalidade, O Sistema de Hospitalidade, Organização dos serviços de acolhimento, Sistemas de reservas, Técnicas de serviço de
recepção, Organização e serviços de andares, Serviços de lavanderia, Gestão departamental – indicadores, gestão de alojamentos; Gestão de
Serviços de Alimentos e Bebidas: Organização: Espaços e equipamentos de produção, Espaços e equipamentos de serviço, Brigadas, Oferta de
restauração, Controle de alimentação e bebidas: Organização e serviço de cozinha, pastelaria, restaurante e bar; controle e gestão de alimentação
e bebidas, O ciclo operacional, Implementação de um sistema de controle, Reconciliação departamental, Planejamento e engenharia da oferta de
restauração, Gestão departamental – indicadores; Comercial e Vendas: Análise de mercado, Segmentos de mercado, Tarifas, Tipologias de
contratação, Operações e contratação hoteleira Gestão departamental – indicadores; Controle de Custos em Empresas de Hospitalidade; Sistema
de Informação Aplicado à Hotelaria: Conceito, Potencialidades, Integração num negócio hoteleiro. Todo conteúdo programático do Curso de
Hotelaria.

PEB III - MATEMÁTICA
Disciplina
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
05
10
25
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LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - MATEMÁTICA:
O ensino de Matemática no ensino fundamental: Objetivos do ensino de Matemática e critérios de seleção de conteúdos; uso de recursos no
processo de ensino-aprendizagem de matemática: (livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros materiais). Os números:
naturais e inteiros; operações, propriedades, divisibilidade; racionais: representação fracionária e decimal, operações e propriedades; irracionais e
reais: caracterização, representação na reta, representação como radical, operações, propriedades. A álgebra: cálculo literal, equações redutíveis
às do 1º e 2 º graus, funções de 1o e 2o graus, gráficos e inequações. Situações problemas contextualizadas: proporcionalidade, regra de três
simples ou composta, porcentagem, juros simples e noção de juros compostos. Geometria: propriedades fundamentais de ângulos, polígonos,
círculos; semelhança; relações métricas e trigonométricas nos triângulos: áreas das principais figuras planas; volumes dos principais sólidos.
Medidas: sistemas de medidas usuais, decimais ou não.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Os números: naturais e inteiros; operações, propriedades, divisibilidade; racionais: representação fracionária e decimal, operações e propriedades;
irracionais e reais: caracterização, representação na reta, representação como radical, operações, propriedades. A álgebra: cálculo literal,
equações redutíveis às do 1o e 2o graus, funções de 1o e 2o graus, gráficos e inequações. Situações problemas contextualizadas:
proporcionalidade, regra de três simples ou composta, porcentagem, juros simples e noção de juros compostos. Geometria: propriedades
fundamentais de 12 ângulos, polígonos, círculos; semelhança; relações métricas e trigonométricas nos triângulos: áreas das principais figuras
planas; volumes dos principais sólidos. Medidas: sistemas de medidas usuais, decimais ou não. O ensino de Matemática no ensino fundamental:
Objetivos do ensino de Matemática e critérios de seleção de conteúdos; uso de recursos no processo de ensino aprendizagem de matemática:
(livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros materiais).
1. Conjuntos Numéricos
1.1. Números naturais e números inteiros; números primos e compostos; divisibilidade, decomposição em fatores primos, máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum; princípio da indução finita.
1.2. Números racionais e irracionais, operações e propriedades; ordem, valor absoluto, desigualdades e intervalos no conjunto dos números
reais; representação decimal de frações ordinárias; dízimas periódicas e sua conversão em frações ordinárias; sistemas de numeração de
base qualquer; conversão de números de um sistema a outro.
1.3. Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica; raízes complexas da unidade e fórmula de De
Moivre.
1.4. Seqüências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas, noção de limite de seqüências infinitas, soma dos termos da
série geométrica infinita.
2. Razões e Proporções
2.1. Razões e Proporções; divisão proporcional; regras de três simples e composta; porcentagem; médias (aritmética e geométrica); juros
simples e descontos simples.
3. Funções
3.1. Noção de função; construção de funções; funções crescentes e decrescentes.
3.2. Domínio, conjunto-imagem e gráfico; translação de gráficos.
3.3. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras.
3.4. Tipos de funções: linear, afim, quadrática, exponencial e logarítmica.
3.5. Máximos ou mínimos da função quadrática.
3.6. Operações com funções: adição, multiplicação por número real, produto, quociente, composição e inversão.
3.7. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas.
4. Polinômios
4.1. Conceitos, grau e propriedades fundamentais; identidade de polinômios; adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios;
algoritmo de Briot-Ruffini.
4.2. Fatoração, produtos notáveis e resto da divisão de um polinômio por x  a.
5. Equações Algébricas
5.1. Definições, conceito de raiz, multiplicidade de raízes; equações e inequações do 1.º e 2.º graus; sistema de equações do 1.º e 2.º graus;
equação e trinômio do segundo grau, fórmula de Bhaskara; Teorema Fundamental da Álgebra; decomposição de um polinômio em
fatores irredutíveis (do 1.º e 2.º graus).
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5.2. Relação entre coeficientes e raízes; pesquisa de raízes racionais; raízes reais e complexas.
6. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares
6.1. Conceito e elementos característicos de uma matriz; adição e multiplicação de matrizes, multiplicação de número por matriz; conceito e
cálculo da inversa de uma matriz quadrada.
6.2. Determinante de uma matriz quadrada, propriedades e aplicações; regra de Cramer.
6.3. Matrizes associadas a um sistema de equações lineares; resolução e discussão de um sistema linear.
7. Análise Combinatória e Probabilidades
7.1. Problemas de contagem.
7.2. Combinações; arranjos simples; permutações simples e com repetições; binômio de Newton.
7.3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente prováveis.
7.4. Probabilidade da união e da intersecção de dois eventos em espaços amostrais finitos.
7.5. Probabilidade condicional e eventos independentes.
7.6. Noções de Estatística: distribuição de freqüência (média e mediana).
8. Geometria Plana
8.1. Congruência de figuras geométricas; congruência de triângulos; os casos clássicos de congruência.
8.2. O postulado das paralelas; duas paralelas cortadas por uma transversal; feixe de paralelas cortadas por transversais; Teorema de Tales;
semelhança de triângulos.
8.3. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares, circunferência e círculo; Teorema de Pitágoras.
8.4. Área de triângulos e de quadriláteros; área de polígonos regulares; área do círculo e do setor circular.
9. Geometria Espacial
9.1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo de retas e de planos.
9.2. Prismas, pirâmides e respectivos troncos; cálculo de áreas e de volumes; poliedros regulares.
9.3. Cilindro, cone, tronco de cone e esfera; cálculo de áreas e de volumes.
10. Trigonometria
10.1. Arcos e ângulos: medidas em graus e em radianos, relações de conversão.
10.2. Funções trigonométricas: domínio, conjunto-imagem, gráficos, período e paridade; cálculo dos valores das funções trigonométricas em
/6, /4 e /3 radianos e outros ângulos notáveis.
10.3. Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos; transformações de somas de
funções trigonométricas em produtos.
10.4. Equações trigonométricas e inequações trigonométricas.
10.5. Lei dos senos e lei dos cossenos; resolução de triângulos.
11. Geometria Analítica
11.1. Coordenadas cartesianas; equações e gráficos; distância entre dois pontos.
11.2. Estudo da equação da reta: coeficiente angular (inclinação ou declividade de uma reta), coeficiente linear; reta na forma geral; reta na
forma segmentária; intersecção de retas; retas paralelas e perpendiculares; feixe de retas; distância de um ponto a uma reta; área de um
triângulo.
11.3. Equação da circunferência; tangentes a uma circunferência; condição para que uma dada equação represente uma circunferência:
identificação do raio e do centro de uma circunferência de equação dada.
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PEB III - PORTUGUÊS
Disciplina
Matemática
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
05
10
25

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB III - PORTUGUÊS:
LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação
dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Vogais - Semivogais - Separação de sílabas. ORTOGRAFIA:
Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas - Uso do "Porquê" - Uso do hífen - Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos
- Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Afixos - Radicais - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos
Regulares e Irregulares - Verbos auxiliares - Verbos defectivos - Classe de Palavras - Flexão nominal e verbal - Emprego de locuções - Substantivo Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção - Interjeição - Vozes verbais. SINTAXE: Predicação
verbal - Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Pontuação - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas - Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de
Regência - Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras “que” e “se” - Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos Denotação e Conotação - Figuras de Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo - Figuras de Palavras:
Comparação; Catacrese; Metonímia - Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse - Figuras de pensamento: Antítese - Vícios de
Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos
de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Concepção de área – aprendizagem da língua materna: tecendo conhecimentos sobre a sua estrutura, uso e funções. Linguagem:
uso/função/análise e reflexão; língua oral/escrita; variações lingüísticas; norma padrão. Leitura, produção de textos, análise e reflexão sobre a
língua: texto/textualidade; coesão textual; coerência textual; processos de ensino e da aprendizagem da gramática normativa.
I - COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO(S) - Verificar a capacidade do candidato em termos de: - compreensão do pensamento contido em
um texto, na sua globalidade - distinção das idéias básicas das secundárias - identificação das inter-relações de idéias no texto dado - dedução de
idéias, de sentimentos e de pontos de vista expressos no(s) texto(s). - compreensão do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em
determinado contexto. - análise do(s) texto(s) do ponto de vista da unidade temática e estrutural. - análise da argumentação.
II - ASPECTOS GRAMATICAIS E ORTOGRÁFICOS - Fonética e Fonologia: Fonemas: vogais e consoantes. Encontros vocálicos e consonantais. Sílaba e
acento tônico. Ortografia e Pontuação: Emprego do sistema ortográfico vigente: letras, notações léxicas e acentuação gráfica. Emprego dos sinais
de pontuação. Estrutura dos vocábulos: Processos de formação das palavras: derivação e composição. Elementos mórficos: radicais e afixos
(morfemas flexionais e derivacionais). Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Sintaxe do período e da oração: Período simples. Período
composto. Sintaxe de regência: Verbos e sua predicação. Regência nominal e verbal. Sintaxe de concordância: Concordância nominal e verbal.
Sintaxe de Colocação: Próclise, mesóclise, ênclise. Semântica: Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia.
III - LITERATURA BRASILEIRA - Principais expressões e características das escolas literárias. Noções e teoria literária: Gêneros literários em poesia e
prosa. Estilo individual e de época. Figuras de linguagem. Obras e autores consagrados.
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MEC/SEF, 1997.
CARNEIRO, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo, Editora Nacional.
CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira. Atual Editora, 1995.
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GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
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KOCH, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Escrita. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Leitura. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
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MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
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PROFESSOR AUXILIAR I
Disciplina
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
25
05
10

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR AUXILIAR I:
Ensino fundamental de nove anos; Interdisciplinaridade; Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Avaliação no ensino fundamental;
Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos; Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais; Projeto Político
Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; alfabetização e letramento: características e
pressupostos; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de
ensino aprendizagem dos educandos; Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental - Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008); Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO:
Fundamentação, Finalidades e Conceituação do Ensino Fundamental de conformidade com a LDBEN (Lei Federal n.º 9.394/96) e PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais); Fundamentos: Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia, Psicologia da Educação, Didática e Metodologia do
Ensino; Processo de Avaliação Educacional; Processo do Trabalho Coletivo; Processo de Escolarização: sucessos e fracassos; Evasão e Repetência:
causas, consequências e alternativas; Processo de Inclusão no Ensino Fundamental; Questões Políticas Educacionais Brasileiras; Gestão Educacional
(Gestão Participativa e Participação Comunitária).
LEGISLAÇÃO
Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações.
Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009 – Nova Lei da adoção e as alterações no ECA.
Lei Federal nº 9.394/96 - LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações.
Lei Federal nº 11.645, de 10/03/08 – Altera a Lei 9.394/96, modificada pela Lei 10.639/03, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília. MEC/SEF, 2000. (Volumes de I a
X 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental).
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF,
1998.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares – estratégias
para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, MEC/SEF/SEESP, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, junho, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de 9 anos: orientações para a inclusão da criança de 6 anos de
idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
O eixo pedagógico central que norteará as questões do Processo Seletivo, conforme indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (Brasil. Ministério da Educação) e Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasília: MEC/SEF, 1998) tem como base
os seguintes princípios:
“- Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, a solidariedade e do respeito ao bem comum;
- Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
- Princípios estéticos da sensibilidade, criatividade e diversidade de manifestações artísticas e culturais”.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Alfabetização e Linguagem. Programa de Formação
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Brasília: SEB, 2007. http://portal.mec.gov.br/publicacoes
BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Matemática. Programa de Formação Continuada de
Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Brasília: SEB, 2007. http://portal.mec.gov.br/publicacoes
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & lingüística. São Paulo: Scipione, 1991.
COLL, César; MARTÍN, Elena; MAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel; ZABALA, Antoni. O construtivismo na sala de aula.
São Paulo: Ática, 1996.
DOLZ, J. e SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita. Elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona).
In “Gêneros orais e escritos na escola”. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2004
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1998.
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 36ª Ed. São Paulo: Cortez, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LUCKESI, Cipriano Carlos - Avaliação de Aprendizagem escolar. São Paulo: Editora Cortez, 2002.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: Como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar – O que é? Por quê? Como fazer? Ed. Moderna, 2003.
MARTINS, João Luis; QUEIROZ, Tania Dias. Pedagogia Lúdica – Jogos e brincadeiras de A a Z. São Paulo: Ed. Rideel, 2002.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008.
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TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VYGOTSKY, L.S., Luria, A.R. Leontiev, A.N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Icone, 1988.
WEISZ, Telma, O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo, Editora Ática, 2000.
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PROFESSOR AUXILIAR III - MATEMÁTICA
Disciplina
Matemática
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
25
05
10

MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR AUXILIAR III - MATEMÁTICA:
Ensino fundamental de nove anos; Interdisciplinaridade; Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Avaliação no ensino fundamental;
Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos; Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais; Projeto Político
Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; alfabetização e letramento: características e
pressupostos; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de
ensino aprendizagem dos educandos; Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental - Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008); Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem e suas contribuições para a educação;
Desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; A criança e a formação da identidade no contexto
sociocultural contemporâneo;
Psicologia evolutiva; Epistemologia genética; Aprendizagem significativa; Esquemas e modelos mentais;
Teoria sociocultural; Concepção construtivista do ensino e da aprendizagem; Contribuições da psicanálise à educação;
Fatores e processos psicológicos envolvidos na aprendizagem escolar; As contribuições de Piaget, Wallon e Vygotsky para a educação;
Processos de ensino e de aprendizagem no contexto da sala de aula; Estratégias de aprendizagem; Dificuldades de aprendizagem;
Interatividade no contexto escolar.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Os números: naturais e inteiros; operações, propriedades, divisibilidade; racionais: representação fracionária e decimal, operações e propriedades;
irracionais e reais: caracterização, representação na reta, representação como radical, operações, propriedades. A álgebra: cálculo literal,
equações redutíveis às do 1o e 2o graus, funções de 1o e 2o graus, gráficos e inequações. Situações problemas contextualizadas:
proporcionalidade, regra de três simples ou composta, porcentagem, juros simples e noção de juros compostos. Geometria: propriedades
fundamentais de 12 ângulos, polígonos, círculos; semelhança; relações métricas e trigonométricas nos triângulos: áreas das principais figuras
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planas; volumes dos principais sólidos. Medidas: sistemas de medidas usuais, decimais ou não. O ensino de Matemática no ensino fundamental:
Objetivos do ensino de Matemática e critérios de seleção de conteúdos; uso de recursos no processo de ensino aprendizagem de matemática:
(livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros materiais).
1. Conjuntos Numéricos
1.1. Números naturais e números inteiros; números primos e compostos; divisibilidade, decomposição em fatores primos, máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum; princípio da indução finita.
1.2. Números racionais e irracionais, operações e propriedades; ordem, valor absoluto, desigualdades e intervalos no conjunto dos números
reais; representação decimal de frações ordinárias; dízimas periódicas e sua conversão em frações ordinárias; sistemas de numeração de
base qualquer; conversão de números de um sistema a outro.
1.3. Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica; raízes complexas da unidade e fórmula de De
Moivre.
1.4. Seqüências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas, noção de limite de seqüências infinitas, soma dos termos da
série geométrica infinita.
2. Razões e Proporções
2.1. Razões e Proporções; divisão proporcional; regras de três simples e composta; porcentagem; médias (aritmética e geométrica); juros
simples e descontos simples.
3. Funções
3.1. Noção de função; construção de funções; funções crescentes e decrescentes.
3.2. Domínio, conjunto-imagem e gráfico; translação de gráficos.
3.3. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras.
3.4. Tipos de funções: linear, afim, quadrática, exponencial e logarítmica.
3.5. Máximos ou mínimos da função quadrática.
3.6. Operações com funções: adição, multiplicação por número real, produto, quociente, composição e inversão.
3.7. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas.
4. Polinômios
4.1. Conceitos, grau e propriedades fundamentais; identidade de polinômios; adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios;
algoritmo de Briot-Ruffini.
4.2. Fatoração, produtos notáveis e resto da divisão de um polinômio por x  a.
5. Equações Algébricas
5.1. Definições, conceito de raiz, multiplicidade de raízes; equações e inequações do 1.º e 2.º graus; sistema de equações do 1.º e 2.º graus;
equação e trinômio do segundo grau, fórmula de Bhaskara; Teorema Fundamental da Álgebra; decomposição de um polinômio em
fatores irredutíveis (do 1.º e 2.º graus).
5.2. Relação entre coeficientes e raízes; pesquisa de raízes racionais; raízes reais e complexas.
6. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares
6.1. Conceito e elementos característicos de uma matriz; adição e multiplicação de matrizes, multiplicação de número por matriz; conceito e
cálculo da inversa de uma matriz quadrada.
6.2. Determinante de uma matriz quadrada, propriedades e aplicações; regra de Cramer.
6.3. Matrizes associadas a um sistema de equações lineares; resolução e discussão de um sistema linear.
7. Análise Combinatória e Probabilidades
7.1. Problemas de contagem.
7.2. Combinações; arranjos simples; permutações simples e com repetições; binômio de Newton.
7.3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente prováveis.
7.4. Probabilidade da união e da intersecção de dois eventos em espaços amostrais finitos.
7.5. Probabilidade condicional e eventos independentes.
7.6. Noções de Estatística: distribuição de freqüência (média e mediana).
8. Geometria Plana
8.1. Congruência de figuras geométricas; congruência de triângulos; os casos clássicos de congruência.
8.2. O postulado das paralelas; duas paralelas cortadas por uma transversal; feixe de paralelas cortadas por transversais; Teorema de Tales;
semelhança de triângulos.
8.3. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares, circunferência e círculo; Teorema de Pitágoras.
8.4. Área de triângulos e de quadriláteros; área de polígonos regulares; área do círculo e do setor circular.
9. Geometria Espacial
9.1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo de retas e de planos.
9.2. Prismas, pirâmides e respectivos troncos; cálculo de áreas e de volumes; poliedros regulares.
9.3. Cilindro, cone, tronco de cone e esfera; cálculo de áreas e de volumes.
10. Trigonometria
10.1. Arcos e ângulos: medidas em graus e em radianos, relações de conversão.
10.2. Funções trigonométricas: domínio, conjunto-imagem, gráficos, período e paridade; cálculo dos valores das funções trigonométricas em
/6, /4 e /3 radianos e outros ângulos notáveis.
10.3. Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos; transformações de somas de
funções trigonométricas em produtos.
10.4. Equações trigonométricas e inequações trigonométricas.
10.5. Lei dos senos e lei dos cossenos; resolução de triângulos.
11. Geometria Analítica
11.1. Coordenadas cartesianas; equações e gráficos; distância entre dois pontos.
11.2. Estudo da equação da reta: coeficiente angular (inclinação ou declividade de uma reta), coeficiente linear; reta na forma geral; reta na
forma segmentária; intersecção de retas; retas paralelas e perpendiculares; feixe de retas; distância de um ponto a uma reta; área de um
triângulo.
11.3. Equação da circunferência; tangentes a uma circunferência; condição para que uma dada equação represente uma circunferência:
identificação do raio e do centro de uma circunferência de equação dada.
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PROFESSOR AUXILIAR III - PORTUGUÊS
Disciplina
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
25
05
10

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação
dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Vogais - Semivogais - Separação de sílabas. ORTOGRAFIA:
Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas - Uso do "Porquê" - Uso do hífen - Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos
- Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Afixos - Radicais - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos
Regulares e Irregulares - Verbos auxiliares - Verbos defectivos - Classe de Palavras - Flexão nominal e verbal - Emprego de locuções - Substantivo Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção - Interjeição - Vozes verbais. SINTAXE: Predicação
verbal - Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Pontuação - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas - Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de
Regência - Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras “que” e “se” - Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos Denotação e Conotação - Figuras de Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo - Figuras de Palavras:
Comparação; Catacrese; Metonímia - Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse - Figuras de pensamento: Antítese - Vícios de
Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos
de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR AUXILIAR III - PORTUGUÊS:
Ensino fundamental de nove anos; Interdisciplinaridade; Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil; Avaliação no ensino fundamental;
Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos; Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais; Projeto Político
Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; alfabetização e letramento: características e
pressupostos; Projetos de trabalho: concepção e perspectiva; O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de
ensino aprendizagem dos educandos; Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
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Fundamental - Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008); Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. Teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem e suas contribuições para a educação;
Desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; A criança e a formação da identidade no contexto
sociocultural contemporâneo;
Psicologia evolutiva; Epistemologia genética; Aprendizagem significativa; Esquemas e modelos mentais;
Teoria sociocultural; Concepção construtivista do ensino e da aprendizagem; Contribuições da psicanálise à educação;
Fatores e processos psicológicos envolvidos na aprendizagem escolar; As contribuições de Piaget, Wallon e Vygotsky para a educação;
Processos de ensino e de aprendizagem no contexto da sala de aula; Estratégias de aprendizagem; Dificuldades de aprendizagem;
Interatividade no contexto escolar.
PEDAGÓGICOS
1) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 2) Escola inclusiva como
espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. 3) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por
competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 4) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das
demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais. 5) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento
da prática docente. 6) O papel do professor na integração escola-família. 7) A formação continuada como condição de construção permanente das
competências que qualificam a prática docente. 8) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. 9) O reforço e
recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 10) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
ESPECÍFICOS
Concepção de área – aprendizagem da língua materna: tecendo conhecimentos sobre a sua estrutura, uso e funções. Linguagem:
uso/função/análise e reflexão; língua oral/escrita; variações lingüísticas; norma padrão. Leitura, produção de textos, análise e reflexão sobre a
língua: texto/textualidade; coesão textual; coerência textual; processos de ensino e da aprendizagem da gramática normativa.
I - COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO(S) - Verificar a capacidade do candidato em termos de: - compreensão do pensamento contido em
um texto, na sua globalidade - distinção das idéias básicas das secundárias - identificação das inter-relações de idéias no texto dado - dedução de
idéias, de sentimentos e de pontos de vista expressos no(s) texto(s). - compreensão do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em
determinado contexto. - análise do(s) texto(s) do ponto de vista da unidade temática e estrutural. - análise da argumentação.
II - ASPECTOS GRAMATICAIS E ORTOGRÁFICOS - Fonética e Fonologia: Fonemas: vogais e consoantes. Encontros vocálicos e consonantais. Sílaba e
acento tônico. Ortografia e Pontuação: Emprego do sistema ortográfico vigente: letras, notações léxicas e acentuação gráfica. Emprego dos sinais
de pontuação. Estrutura dos vocábulos: Processos de formação das palavras: derivação e composição. Elementos mórficos: radicais e afixos
(morfemas flexionais e derivacionais). Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Sintaxe do período e da oração: Período simples. Período
composto. Sintaxe de regência: Verbos e sua predicação. Regência nominal e verbal. Sintaxe de concordância: Concordância nominal e verbal.
Sintaxe de Colocação: Próclise, mesóclise, ênclise. Semântica: Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia.
III - LITERATURA BRASILEIRA - Principais expressões e características das escolas literárias. Noções e teoria literária: Gêneros literários em poesia e
prosa. Estilo individual e de época. Figuras de linguagem. Obras e autores consagrados.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa na prática. Porto Alegre: Artmed,
2007.
GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
KAUFMAN, A.M. e Rodrigues, M.E. Escola. Leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
KOCH, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Escrita. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Leitura. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MOISES, Massaud. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 1995.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática, Teoria e Exercícios, São Paulo, Ed. FTD, 1989.
PERINI, Mário. Gramática Descritiva da Língua Portuguesa. São Paulo, Editora Ática, 1996.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloísa Dantas. São Paulo: Summus,
1992.
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PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita. (Caps.: “As atividades pedagógicas; ”O
objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”). Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
ROCHA, Lima, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 26ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1985.
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TARDIF, Maurice . Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
10
20

LÍNGUA PORTUGUESA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras -Verbos Regulares e
Irregulares, Classe de Palavras- Substantivo - Artigo - Adjetivo - Numeral - Pronome - Locução verbal - Advérbio - Preposição - Conjunção Interjeição - SINTAXE: Concordância nominal - Concordância verbal - Regência nominal - Regência verbal - Colocação dos pronomes - Orações
Coordenadas e Subordinadas, Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - SEMÂNTICA: Sinônimos - Antônimos.
ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. . Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.
MATEMÁTICA: Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; Progressão Aritmética (PA)
e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental;
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e
Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos,
discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e
palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio
verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
Clínica médica: assistência de enfermagem ao paciente clínico com afecções dos sistemas respiratório; endócrino; cardiovascular; urológico;
tegumentar; hematológico; gastrointestinal; hemodiálise; oncologia; imunologia e infectologia, e doenças sexualmente transmissíveis; clinica
cirúrgica: assistência de enfermagem no pré-operatório, no trans-operatório e pós-operatório; fluxo e organização do centro de materiais e
esterilização; assistência de enfermagem em terapia intensiva: gerenciamento de enfermagem em UTI, farmacologia em terapia intensiva,
assistência em suporte avançado e básico de vida; semiologia de Enfermagem: controle de sinais vitais; acolhimento com classificação de risco;
preparo e administração de medicamentos; coleta de material para exame; trabalho em equipe multiprofissional; monitorização cardíaca;
cuidados com curativos; aspiração de secreções de vias aéreas; cuidados com sondas e drenos; fundamentos éticos e legais na área de saúde;
saúde publica e saúde coletiva: políticas de saúde publica; atuação de enfermagem em saúde mental; atuação nos centros de atendimento
psicossocial (CAPS) e internação psiquiátrica; obstetrícia e saúde da mulher e da criança: o pré-natal e o desenvolvimento gestacional; assistência
de enfermagem em pediatria, neonatologia e alojamento conjunto; cuidados voltados para as fases do desenvolvimento pediátrico; gestão
hospitalar: sistemas de informação em saúde; epidemiologia: aspectos históricos e conceituais; processo saúde-doença; níveis de prevenção em
saúde; indicadores de saúde; metodologia de pesquisa epidemiológica; vigilância epidemiológica; história da saúde pública no Brasil; Sistema Único
de Saúde; reflexos jurídicos da evolução tecnológica do setor de saúde; operadoras de saúde e suas repercussões jurídicas; flexibilização dos
contratos de trabalho; regulação do setor privado de prestação de serviço de saúde; direito do consumidor; indicadores de controle de produção
de serviço de saúde e de atenção hospitalar; a informação para o planejamento e programação dos serviços de saúde; o sistema brasileiro de
certificação e acreditação hospitalar: a série ISO 9000; organização de saúde; ciclo de qualidade de serviço; gerenciamento do sistema de garantia
de qualidade, ética e responsabilidade social empresarial. Conteúdo Programático do Curso (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS:
Caracterização e classificação dos seres vivos; Organização geral da célula, estrutura e função das organelas celulares; Métodos de esterilização no
laboratório; Manuseio de animais de laboratório; Nomenclatura e identificação de vidrarias e apetrechos de uso rotineiro em laboratórios de
ensino/pesquisa; Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, limpeza e calibração de equipamentos, instrumentos e vidrarias de uso
rotineiro em laboratórios; Normas e procedimentos básicos de segurança em laboratório e bioética; Sistemas de unidades e de medidas e
conversão das principais unidades utilizadas em análises químicas; Funções inorgânicas; Reações inorgânicas; Substâncias e misturas. Processos de
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separação de misturas; Preparo de soluções (cálculos envolvendo diluições e unidades de concentração; Amostragem, acondicionamento e
preparo de amostras para análises químicas e Métodos Químicos de análise: pH em água. Conteúdo Programático do Curso (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES:
Conceitos básicos sobre unidades físicas. Matemática aplicada: regra de três simples, cálculo de áreas e volumes, conversão de unidades de
medidas. Cálculos de porcentagens e proporções. Tecnologia da construção civil: Instalações provisórias; locação; Instalações prediais e Processos
Construtivos; Análise de Projetos; Gerenciamento de materiais e resíduos da construção civil. Controle tecnológico de materiais. Gestão de obras:
Controle de estoque; especificação, pedido e recebimento de materiais; Programas da qualidade na construção civil; Elaboração e análise de
Orçamento e planejamento de obras; NR 18. Materiais da construção civil: Pedras Naturais. Aglomerantes. Agregados. Argamassas e Concretos.
Madeiras. Materiais cerâmicos. Metais. Polímeros, Vidros, Tintas e Vernizes, Materiais betuminosos. Coleta de amostras de materiais de
construção. Ensaios de laboratório para determinação de propriedades físicas, químicas e mecânicas de materiais de construção civil, conforme
normas técnicas da ABNT. Mecânica dos solos: Dinâmica interna e externa da Terra; Rochas; Origem e formação dos solos; Estruturas do solo;
Granulometria; Índices Físicos do solo. Determinação de limites de consistência. Compactação. Permeabilidade e capilaridade; Compressibilidade e
adensamento; Exploração do subsolo. Ensaios de laboratório em solos, conforme normas técnicas da ABNT e/ou DNER/DNIT. Conteúdo
Programático do Curso (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA:
Software Básico: Instalação, configuração e utilização dos sistemas operacionais Windows XP Professional, Windows 2003 Server e Linux.
Aplicativos: Conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Professional 2003 / 2007 (Word, Excel, Power Point e Access). Hardware: Instalação e
configuração de dispositivos de hardware. Conceitos básicos do funcionamento dos componentes e periféricos: motherboard, memória RAM,
placa de rede, fax-modem, placas e monitores de vídeo, drives CD/DVD (leitura e gravação), dispositivos de armazenamento de dados, dispositivos
de entrada de dados, instalação e configuração de impressoras. Redes de computadores: LAN e WAN: Topologias; Ethernet, FastEthernet, VPN;
configuração de uma rede de computadores em Windows e Linux.Equipamentos de rede: switches e roteadores, hubs; cabeamento estruturado.
Internet: Noções de serviços da Internet e da Intranet: hipertexto (HTML), e-mail, TCP/IP; Serviços e protocolos da Internet. Segurança de dados:
Backup, Antivírus. Softwares maliciosos e técnicas de ataque. Noções de segurança em redes de computadores. Conteúdo Programático do Curso
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA:
Química geral e inorgânica. Tabela Periódica. Funções químicas. Estequiometria. Estudo dos gases. Físico-química. Reações de oxirredução.
Cinética e equilíbrio químico. Eletroquímica. Química orgânica. Hidrocarbonetos. Polímeros. Noções básicas de segurança no laboratório e de
análise de risco de processos: Estocagem de reagentes químicos. Riscos de incêndios em solventes inflamáveis. Misturas explosivas. Reagentes
perigosos pela toxidade e/ou reatividade. Equipamentos de proteção individual e coletivo. Noções de primeiros socorros. Biossegurança em
laboratório químico. Exposição ocupacional a riscos químicos e físicos. Técnicas básicas de laboratório: Uso e conservação de aparelhagem comum
de um laboratório. Vidraria aferida. Identificação, uso e limpeza de vidraria aferida usada nas diversas operações em um laboratório. Identificação,
uso e calibração de aparelhagem volumétrica e graduada. Preparação de amostras e de materiais. Preparo de soluções. Métodos de separação.
Filtração. Decantação. Centrifugação. Extração por solvente. Cristalização. Precipitação. Destilação. Sistemas de aquecimento e refrigeração:
secagem de substâncias. Manuseio e pesagem de substâncias. Técnicas de amostragem e manuseio das amostras: Preservação de amostras.
Amostragem de sólidos, líquidos e gases. Cuidados. Análise química: Definição. Análise química qualitativa e quantitativa. Etapas de uma análise
química. Escolha de método de análise para uma amostra. Aplicações. Análises quantitativas clássicas, Volumetria. Gravimetria. Análises
instrumentais: Técnicas eletroanalíticas. Técnicas espectroanalíticas. Cromatografias líquidas e gasosas. Estatística aplicada à química: Algarismos
significativos. Arredondamento. Erros em química analítica. Média, desvio padrão, intervalo de confiança, exatidão e precisão. Testes de
significância. Conteúdo Programático do Curso (Currículo Básico).
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015
ANEXO III
DECLARAÇÃO - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
DADOS DO CANDIDATO:
NOME:
INSCRIÇÃO:
CARGO:

DEFICIÊNCIA DECLARADA:

CID:

NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO:

NÚMERO DO CRM:

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
 PROVA EM BRAILE
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS
 SALA DE FÁCIL ACESSO
 OUTRA.
QUAL?____________________________________________________________________________________________
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento)
para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP:
13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições.

_______________, ______ de ____________________ de2015.

Assinatura do candidato
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO MÉDICO
(Guarda-Vidas e Monitor de Natação)

Dr. ___________________________________________________________________CRM nº. ________________________

Atesto

que

o(a)

Sr.(a)

___________________________________________________________________________________,

portador do RG nº. ___________________ com ________ anos de idade, foi clinicamente examinado sendo constatado que o
mesmo encontra-se APTO para realizar os exercícios da Prova Prática de Natação do Concurso Público da Fundação Instituto de
Educação de Barueri - FIEB 001/2015.

____________________, ______ de ______________________________ de 2015.

Assinatura e Carimbo do Médico
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB
Concurso Público FIEB 001/2015

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO
(Guarda-Vidas e Monitor de Natação)

Eu, ____________________________________________________, portador(a) da cédula de identidade RG n.º ________________,
na qualidade de candidato(a) ao cargo de ( ) Guarda-Vidas e ( ) Monitor de Natação, no Concurso Público da Fundação Instituto
de

Educação

de

Barueri

-

FIEB

001/2015,

e

tendo

em

vista

o

Atestado

Médico

expedido

pelo(a)

Dr.(a)

______________________________ devidamente inscrito no CRM sob n.º _____________ declaro para todos os fins de direito, que
assumo total responsabilidade pela minha participação no PROVA PRÁTICA para o referido Concurso Público.
Declaro ainda que tenho conhecimento das funções do cargo e estou apto para realizar a Prova Prática.
O presente Termo de Responsabilidade se faz necessário tendo em vista o disposto no item 06.02.02.02. do Edital Completo.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

____________________, ______ de ______________________________ de 2015.

Assinatura do Candidato
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