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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADOCONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADOCONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADOCONHECIMENTOS BÁSICOS ALFABETIZADO 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, acentuação gráfica, 
mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: 
artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, 
encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. Sistema métrico decimal: 
comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias, horas, 
minutos e segundos. Porcentagem. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALBÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALBÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALBÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, acentuação gráfica, 
mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: 
artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, 
encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. Sistema métrico decimal: 
comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias, horas, 
minutos e segundos. Porcentagem. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos coesivos, 
ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. 
Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da 
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, 
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura 
brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 
    
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e números 
racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. 
Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros simples e composto. Razão e 
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, volume e ângulo. 
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
Monetário Brasileiro. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e 
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão 
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, 
uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, 
advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, 
sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância 
nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre 
palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, 
denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. 
Novo acordo ortográfico. 
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais, números 
racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. 
Determinantes. Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. 
Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples 
e composta. Juros simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de 
medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. 
Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Equações 
logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Derivada. Trigonometria. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES)))) 
 
Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:    
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do 
Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Lei Orgânica do Município. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, 
esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 

    
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕESCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕESCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕESCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕES 

    
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa 
e cozinha. Correspondências oficiais. Noções básicas de segurança no trabalho. Noções de mecânica, carpintaria, 
jardinagem, elétrica, asfalto e calçamento. Atribuições do cargo.    
    
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOSAUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS    
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa 
e cozinha. Correspondências oficiais. Noções básicas de segurança no trabalho. Noções de mecânica, carpintaria, 
jardinagem, elétrica, asfalto e calçamento. Atribuições do cargo.    
    
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
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de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Portaria GM nº 648/2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lei nº 
11.350, de 5 de Outubro de 2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas Nacionais de Informação 
(SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. 
Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O 
Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, 
DST/AIDS. Atenção a saúde da mulher, da criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do 
idoso. Normas de biossegurança. Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação compulsória. 
Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. Atribuições do emprego/função. 
    
AUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVO    
Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). Documentos 
Oficiais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, 
exposição de motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Noções básicas de Informática. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
serviço público. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Processos administrativos: formação, 
autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos 
serviços do Órgão Municipal. Finalidades dos órgãos. Qualidade no atendimento ao público. A imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. Atribuições do cargo.     
    
MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR ----    CASA LARCASA LARCASA LARCASA LAR    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem desenvolvidas. Noções de serviços de 
limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Serviços de copa e cozinha. 
Guarda e armazenagem de alimentos. Tipos de cocção. Controle de restos e sobras. Manipulação segura dos 
alimentos. Seleção, limpeza e desinfecção de frutas e verduras. Recebimento de alimentos. Controle de estoque. 
Temperatura de armazenamento. Atribuições do cargo.  
 
MOTORISTAMOTORISTAMOTORISTAMOTORISTA    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
máquinas (retroescavadeira, patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
    
MOTORISTA MOTORISTA MOTORISTA MOTORISTA ----    DEPARTAMENTO DE SAÚDEDEPARTAMENTO DE SAÚDEDEPARTAMENTO DE SAÚDEDEPARTAMENTO DE SAÚDE    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
máquinas (retroescavadeira, patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
    
OPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINASOPERADOR DE MÁQUINAS    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
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obrigatórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
máquinas (retroescavadeira, patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
    
OPERADOR DE MÁQUINAS OPERADOR DE MÁQUINAS OPERADOR DE MÁQUINAS OPERADOR DE MÁQUINAS ----    RETROESCAVADEIRARETROESCAVADEIRARETROESCAVADEIRARETROESCAVADEIRA    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
máquinas (retroescavadeira, patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de 
emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 
    
SERVENTESERVENTESERVENTESERVENTE    
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa 
e cozinha. Correspondências oficiais. Noções básicas de segurança no trabalho. Noções de mecânica, carpintaria, 
jardinagem, elétrica, asfalto e calçamento. Atribuições do cargo.    
    
AUXILIAR DE DENTISTA AUXILIAR DE DENTISTA AUXILIAR DE DENTISTA AUXILIAR DE DENTISTA ----    PSBPSBPSBPSB    
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento 
com suprimento do material necessário. Isolamento no campo operatório. Manipulação e classificação de 
materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente para o 
atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto 
a cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. 
Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso. Esterilização de Material. 
Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e 
materiais nela utilizados. Instrumentação de Materiais. Atribuições do cargo/função. Atualidades Profissionais. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E SERVIÇOS MUNICIPAISFISCAL DE TRIBUTOS E SERVIÇOS MUNICIPAISFISCAL DE TRIBUTOS E SERVIÇOS MUNICIPAISFISCAL DE TRIBUTOS E SERVIÇOS MUNICIPAIS    
Lei 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). Lei 4320/64 
(Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Lei Complementar 101/00 (Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências). Código Tributário Nacional. 
Constituição Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de direito tributário. Noções básicas de Direito 
Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Noções de Informática. 
Atribuições do cargo/função. 
 
MONITOR COM HABILIDADES EM MÚSICA (VIOLÃO E/OU FLAUTA)MONITOR COM HABILIDADES EM MÚSICA (VIOLÃO E/OU FLAUTA)MONITOR COM HABILIDADES EM MÚSICA (VIOLÃO E/OU FLAUTA)MONITOR COM HABILIDADES EM MÚSICA (VIOLÃO E/OU FLAUTA)    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. Teoria da música. História da música. O ensino da música na prática escolar. Noções básicas 
da notação musical e suas terminologias: pauta, claves, notas, pausas, altura, duração, intensidade, timbre. 
Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Compasso simples, composto, alternado, e correspondente. 
Ponto de aumento. Ligaduras: de prolongamento e de expressão. Semitom, tom e alterações. Intervalo natural, 
diatônico e cromático. Intervalos: maiores, menores, justos, aumentados, diminutos e inversão. Enarmônica. 
Escalas: maiores, menores (natural, harmônica e melódica). Ciclo das quartas e das quintas. Acordes: maiores, 
menores, aumentados e diminutos, inversão de acordes. Acento métrico, síncope, contratempo, anacruse e 
quiáltera. Articulações: staccato, legato, portato, tenuto, acento. Dinâmica e sinais de expressão. Sinais de 
repetição. Abreviaturas. Ornamentos. Transposição. Noções de harmonia e instrumentação. 
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PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----I I I I ----    (NÃO HABILITA(NÃO HABILITA(NÃO HABILITA(NÃO HABILITADO)DO)DO)DO)    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. Educação no mundo atual.  Fundamentos e Princípios da Educação Inclusiva. Articulação 
dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Alfabetização e Letramento. 
Aspectos teóricos e metodológicos da educação básica. Interdisciplinaridade. Contribuições de Piaget, Vygotsky e 
Emilia Ferreiro.   
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEMTÉCNICO EM ENFERMAGEMTÉCNICO EM ENFERMAGEMTÉCNICO EM ENFERMAGEM    
Lei n.º 8080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências). Fundamentos de enfermagem: 
anatomia, fisiologia, semiologia; procedimentos e técnicas. Relações interpessoais no trabalho em saúde e em 
equipe. Assistência de enfermagem em Centro-Cirúrgico e atuação em Central de Material: montagem da sala 
cirúrgica; controle de material; conceitos e técnicas de desinfecção e esterilização; paramentação e assepsia 
cirúrgica. Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em Unidade de Terapia Intensiva, 
considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de enfermagem. Assistência de 
enfermagem na urgência e emergência: suporte básico de vida, métodos e técnicas de atendimento pré-
hospitalar. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. Enfermagem materno infantil. Assistência de 
enfermagem ao pré-natal, puerpério e aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Vacinação. 
Programas de atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Processo de 
enfermagem no trabalho em equipe: atuação do técnico de enfermagem na coleta de dados, diagnóstico da 
situação de saúde, planejamento, implementação e anotações de enfermagem. Enfermagem em saúde pública. 
Atendimento à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença 
renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças sexualmente transmissíveis. Noções de epidemiologia, 
prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade: doenças transmissíveis, doenças de 
notificação compulsória, doenças preveníveis por vacinas, orientações aos pacientes e familiares nos casos de 
doenças contagiosas. Esquema básico de imunização do Distrito Federal e noções da Política Nacional de 
Humanização. Rede de frios, conservação e manipulação das vacinas. Medidas gerais de precauções universais 
(biossegurança). Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos. Lavagem das mãos e utilização de equipamentos 
de proteção individual (EPIs). Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde. Farmacologia aplicada à 
enfermagem: princípios básicos de farmacologia; cálculos, diluições e interações medicamentosas. Noções 
básicas de enfermagem aplicadas à realização de exames e à coleta de materiais. Noções de nutrição e dietética. 
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
DENTISTA DENTISTA DENTISTA DENTISTA ----    PSBPSBPSBPSB    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. Farmacologia 
aplicada à Odontologia: antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatórios, hemostáticos, drogas 
ansiolíticas, relaxantes musculares de ação central, vitaminas. Tratamento de pacientes grávidas, diabéticos, 
cardíacos, com doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de 
anestesia regional e local. Soluções anestésicas. Doenças periodontais: classificação, placa e cálculo dental, 
doença periodontal necrosante, raspagem e alisamento radicular, gengivite, periodontite. Radiologia. Materiais 
de moldagem, gessos, ligas para amálgama, composição das resinas, cimentos. Restaurações diretas e indiretas, 
cerâmicas, em dentes anteriores e posteriores. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal e lesões não-cariosas. 
Manifestações bucais das doenças metabólicas. Doenças dos nervos e músculos, doenças de origem microbiana, 
distúrbios do metabolismo, doenças do sistema específico, dnomalias dentárias, patologia das glândulas 
salivares, cistos, tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Infecções bacterianas, virais e micóticas, 
disseminação das infecções bucais. Cariologia: causas, tratamentos, prevenção. Distúrbios do desenvolvimento 
das estruturas bucais e parabucais. Desenvolvimento da Oclusão. Odontopediatria: prevenção da cárie dentária 
na criança e no adolescente, traumatismo na dentição decídua, tratamento pulpar em dentes decíduos, 
restaurações em dentes decíduos, anatomia dos dentes decíduos, técnicas anestésicas e de RX em crianças, 
farmacologia para crianças. Flúor. Endodontia: cavidade pulpar, alterações patológicas no periápice, tratamento 
conservador da polpa dental, abertura coronária, obturação do canal radicular, apecificação. Cirurgias em 
Odontologia. Normas de biossegurança. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. 
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Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Código de Ética Odontológica – Resolução CFO n° 42/2003. 
Lei n° 5.081/1966 – Regula o exercício da profissão odontológica. Atualidades profissionais. 
 
ENGENHEIRO CIVILENGENHEIRO CIVILENGENHEIRO CIVILENGENHEIRO CIVIL    
Projeto, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de 
condicionamento de ar, instalações especiais, fundações, infra e superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações: 
tipos, recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras. Técnicas construtivas. Cálculo diferencial e 
integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras, quantitativas, custos, BDI. Especificação e contratação de 
projetos, obras e serviços de construção e demolição, responsabilidade e garantias, licenças, aprovações e 
franquias. Plano-mestre e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de 
pessoal, materiais equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e 
de custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços. Medidas de garantia da 
integridade da obra: vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas 
automatizadas para projetos de Engenharia. Madeiras: tipos, características, usos recomendados, projetos de 
estrutura de madeira. Estruturas de aço: projeto e construção. Tecnologia do concreto. Tecnologia de asfalto. 
Materiais de construção. Transporte. Estradas. Topografia e Fotogrametria. Tráfego. Geotecnia. Mecânica dos 
sólidos. Estática das construções. Pontes e obras de arte rodoviárias. Arquitetura e planejamento urbano. 
Engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; 
argamassa; concreto; dosagem; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Resistência dos Materiais: tensões 
normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de 
tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração 
e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços 
seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; 
diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). Mecânica dos 
Fluidos: propriedades e estática, superfícies submersas planas e curvas, tipos e regimes de escoamento dos 
fluídos e fluídos não viscosos. Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de 
esgoto; instalações de telefone e instalações especiais. Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere 
a obras e serviços de engenharia. Legislação Profissional e Código de Ética. Atualidades Profissionais. 
 
FARMACÊUTICOFARMACÊUTICOFARMACÊUTICOFARMACÊUTICO    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Química de compostos heterocíclicos 
farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas 
analíticas utilizadas no estudo de compatibilidade de fármacos; tecnologia de fabricação de produtos 
farmacêuticos, líquidos, semi-sólidos, sólidos orais, produtos estéreis e produtos cosméticos; Desenvolvimento 
de novas formulações farmacêuticas; Análise Farmacêutica - Critérios analíticos para avaliação da qualidade dos 
medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, 
preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de 
neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e de formas farmacêuticas. Metodologias 
analíticas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria, Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; 
Titulações de neutralização, oxi-redução e precipitação; Técnicas de amostragem e estatística aplicada à análise 
química de medicamentos; e Boas Práticas de Armazenamento e Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de 
substâncias químicas e biológicas, segurança no preparo de soluções e meios de cultura e produtos biológicos ou 
químicos. Descarte de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes. Conhecimento de 
Logística Farmacotécnica - Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e 
colírios; formas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, 
comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; 
formas farmacêuticas líquidas para uso oral; formas farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, 
ungüentos. Farmacologia - vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso 
autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, 
antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, 
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia Hospitalar - Estrutura 
organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e 
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ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de 
consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, 
controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia 
hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica anti-
retroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais interações 
medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. Legislação Farmaceutica, Código de 
Ética, Leis, Portarias e RDCs. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. 
 
FONOAUDIÓLOGOFONOAUDIÓLOGOFONOAUDIÓLOGOFONOAUDIÓLOGO    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Processo do desenvolvimento normal da linguagem e audição. Desenvolvimento do sistema 
mio funcional, oro facial e cervical. Avaliação, diagnóstico e procedimentos terapêuticos fonoaudiológicos nas 
áreas de linguagem (oral e escrita), voz, audição e sistema oro facial e cervical. Aperfeiçoamento dos padrões da 
fala e voz. Fonoaudiologia em saúde mental. Desenvolvimento da saúde auditiva na Atenção Básica primária. 
Fonoaudiologia educacional e preventiva. Código de Ética da Fonoaudiologia – Resolução CFFa nº 305/2004. Lei 
n° 6.965/1981 – Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras 
providências. Código de Processo Disciplinar – Resolução CFFa nº 381/2010. Portaria GM n° 154/2008 - Cria os 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. Atualidades profissionais. 
 
PSICÓLOGOPSICÓLOGOPSICÓLOGOPSICÓLOGO    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública. 
Psicologia geral, experimental e do desenvolvimento. Práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à 
população estudantil e à população em geral. Ação do psicólogo nas atividades de saúde pública. Orientação 
profissional. Teoria e técnicas psicoterápicas. Acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de 
deficiências e seus familiares. Ações preventivas. Interpretação de sinais e sintomas. Medicação. Conhecimentos 
básicos inerentes à área de atuação, e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do Município, 
conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
Psicologia Educacional. Teorias Psicológicas da Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Social 
e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção 
Diagnóstica. Psicopedagogia. Fundamentos teóricos dos processos grupais. Psicologia aplicada a Educação 
Especial. Sistemas de Psicologia: associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo. Psicologia da 
Gestalt. Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e Vigotsky. Caracterização e fundamentação da Psicologia 
Social. Código de Ética Profissional. Atualidades profissionais.    
 
MONITOR COM HABILIDADES EM DANÇA MONITOR COM HABILIDADES EM DANÇA MONITOR COM HABILIDADES EM DANÇA MONITOR COM HABILIDADES EM DANÇA ----    PETIPETIPETIPETI    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da dança. Produtos da dança (instruções diretas, descobertas guiadas, respostas 
selecionadas, jogos, etc), composição coreográfica a partir das diversas fontes culturais. Elementos de tecnologia 
que apóiam o fazer da dança. Estilos, escolas, tendências da dança relacionadas com seu momento cultural e com 
a produção. Conhecimentos de simetria, espaço, movimento, harmonia. 
 
PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR ----    PETIPETIPETIPETI    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: 
função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no 
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
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Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. 
Atualidades profissionais. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ----    PETIPETIPETIPETI    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na escola, 
no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no 
ensino fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão construtivista 
sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física escolar 
e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação inclusiva na educação física. 
Competição, cooperação e transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. 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. Fisiologia do exercício. Substâncias 
proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com 
bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. 
Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e 
espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento 
para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física – Resolução n° 056/2003. Atualidades 
profissionais. 
 
PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: 
função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no 
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. 
Atualidades profissionais. 
 
PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉEDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉEDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉEDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ----ESCOLA)ESCOLA)ESCOLA)ESCOLA)    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: 
função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no 
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Construtivismo. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da 
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. 
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PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    EDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICAEDUCAÇÃO FÍSICA    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na escola, 
no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física no desenvolvimento infantil, no 
ensino fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem numa visão construtivista 
sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola. Educação Física escolar 
e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de Educação física. A educação inclusiva na educação física. 
Competição, cooperação e transformação didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. 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. Fisiologia do exercício. Substâncias 
proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol, esportes com 
bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos pré-desportivos. 
Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Percepção corporal e 
espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento 
para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da 
educação física. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física – Resolução n° 056/2003. Atualidades 
profissionais. 
 
PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    ARTESARTESARTESARTES    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes 
Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais. 
Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino de música na 
educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de música. Música e sociedade. A diversidade cultural no 
ensino de música. História da música: da antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. 
Elementos Visuais. Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos 
atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como produto cultural e apreciação estética. 
Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação Básica. Contribuições de: 
Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski, Eugênio de Barba e José Celso Martinez Correa. 
História da dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das 
diferentes formas de dança: erudita, popular, folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do 
corpo e os elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. 
Principais artistas plásticos da história. Atualidades Profissionais. 
 
PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) ----    HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: 
função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no 
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. 
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. 
Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. Política Nacional de 
Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos 
multifuncionais. Deficiência Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e AEE. Pessoas com 
Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008. 
Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009. Atualidades Profissionais. 
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PROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAGPROFESSOR MAG----II II II II ----    LÍNGUA LÍNGUA LÍNGUA LÍNGUA ESTRANGEIRA ESTRANGEIRA ESTRANGEIRA ESTRANGEIRA ----    INGLÊSINGLÊSINGLÊSINGLÊS    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei n° 8.069/1990. Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira 
moderna. O ensino de língua para a comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da 
leitura e escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua inglesa. 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto. Preposições. Pronomes. Comparação 
de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos 
regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso 
genitivo. Fonologia. Atualidades profissionais. 


