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CONCURSO PÚBLICO 02/2015
EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2015

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO DE NÍVEL MÉDIO

Encarregado da
Divisão da Junta
Militar

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES): Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto
(literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos
verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais;
processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase,
oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação
pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego
do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases:
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (20 QUESTÕES): Da natureza, Obrigatoriedade e Duração do
serviço militar, Da Divisão Territorial e dos Órgãos de Direção e Execução do Serviço Militar, Do
Recrutamento para o Serviço Militar, Das Isenções, do Adiamento de Incorporação e da Dispensa de
Incorporação, Das Interrupções e das Prorrogações do Serviço Militar, Do Licenciamento, da Reserva
dos Certificados de Alistamento de Reservista, de Dispensa, de Incorporação e de Isenção, Das
Infrações e Penalidades, Dos Órgãos de Formação de Reservas, Do Fundo do Serviço Militar. Lei do
Serviço Militar nº 4375/64, Decreto 57654/66, Lei 6880/80.
Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais,
Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e comandos.
MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas,
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
impressão de páginas. Principais comandos do Internet Explorer. Segurança na Internet. Qualidade
no atendimento ao público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos
do processo de comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e
recursos de telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, chamada
em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e procedimentos ao
telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de
comunicação. Requisitos para pessoas que lidam com público em situações de urgências: Noções de
primeiros socorros, Telefones públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de
documentos. Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de
Arquivo. Normas de comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração
pública e servidores.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração
e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual.
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita
de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.

Controlador
Interno

NOÇÕES DE ECONOMIA E MATEMÁTICA FINANCEIRA
1. Teoria do Consumidor. 2. Teoria da Firma. 3. Equilíbrio. 4. Bens Públicos e Privados. 5. Contabilidade
Nacional. 6. Balanço de Pagamentos. 7. Juros Simples e Compostos. 8. Taxas de Juros (nominal, efetiva,
real, proporcional, equivalente). 9. Capitalização. 10. Valor Presente. 11. Desconto. 12. Montante. 13.
Equivalência de Capitais. 14. Anuidades. 15. Sistemas de Amortização.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
1. Os Poderes do Estado e as respectivas funções. 2. Teoria geral da Constituição: conceito, origens,
conteúdo, estrutura e classificação. 3. Supremacia da Constituição. 4. Tipos de Constituição. 5. Poder
Constituinte. 6. Princípios constitucionais. 7. Interpretação da Constituição e Controle de
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Constitucionalidade. 8. Emenda reforma e revisão constitucional. 9. Análise do princípio hierárquico das
normas. 10. Princípios fundamentais da CF/88. 11. Direitos e garantias fundamentais. 12. Organização
do Estado político-administrativo. 13. Administração Pública na CF/88 (art.37 a 41). 14. Organização dos
Poderes. O Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Ministério Público. 15. Sistema
Tributário nacional: conceito, natureza, imunidade; Impostos de competência dos Estados e dos
Municípios: conceito, fato gerador, contribuinte.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1. A Administração Pública, suas espécies, formas e características; centralização e descentralização;
espécies e atributos das entidades descentralizadas e avaliação do seu desempenho. 2. Princípios da
Administração Pública. 3. Avaliação do regime jurídico-administrativo e sua relação com os direitos
individuais. 4. Teoria geral da função pública. 5. Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e
características. 6. O servidor público e a constituição de 1988. 7. Regime Jurídico dos servidores públicos.
8. Serviços Públicos: conceito e natureza, modalidades e formas de prestação, o perfil moderno do
serviço público. 9. Regime Jurídico da Licitação e dos contratos administrativos: obrigatoriedade
despensa e inexibilidade e vedação da licitação; procedimentos, anulação e revogação; modalidades de
licitação - Lei nº 8.666/1993. 10. Convênios e consórcios administrativos. 11. Teoria geral do ato
administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo.
O ato administrativo e os direitos dos administrados. 12. Controle da Administração Pública: espécies de
controle e suas características, seus efeitos na prestação dos serviços públicos. 13. Domínio público:
conceito; domínio eminente; domínio patrimonial; conceito e classificação dos bens públicos;
administração dos bens públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação e
desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade de oneração de
bens públicos; aquisição de bens pela administração; terras públicas; águas públicas; espaço aéreo; zona
econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação, servidão pública e
outros); patrimônio histórico; proteção ambiental.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E RESPONSABILIDADE FISCAL
1. Orçamento Público: conceitos, princípios orçamentários e características do orçamento tradicional, do
orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento-programa. 2. Instrumentos de
Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual LOA. 3. Classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. 4. Execução da receita e da
despesa orçamentária. 5. Estágios da Receita e da Despesa Orçamentária. 6. Estrutura programática
adotada no setor público brasileiro. 7. Ciclo Orçamentário. 8. Créditos Adicionais. 9. Conta Única. 10.
Programação Orçamentária e Financeira. Descentralização de Créditos Orçamentários e Recursos
Financeiros. Elaboração da Programação Financeira. Contigenciamento. Limite de Empenho e de
Movimentação Financeira. 11. Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos e efeitos no
planejamento e no processo orçamentário, regra de ouro. Anexo de Metas Fiscais. Anexo de Riscos
Fiscais. Resultado Nominal, Resultado Nominal, Resultado Primário, Receita Corrente Líquida. Renúncia
de receita. Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado. Vedações. Instrumentos
de transparência. 12. Limites Constitucionais e legais: Educação, Saúde, Pessoal, Dívida e Operações de
Crédito, Garantias. 13. Transparências Voluntárias. 14. Manuais: Elaboração do Relatório de Gestão
Fiscal, Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Elaboração do Anexo de Metas
Fiscais e de Riscos Fiscais.
CONTROLE INTERNO
1. Regras Constitucionais sobre o Controle Interno. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, o
Controle Externo e os Sistemas de Controle Interno. 2. Estrutura, funcionamento e atribuições dos
órgãos de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, conforme Lei 287/79,
Decreto Estadual 3148/80, Resolução SEF 45/07, Instrução Normativa AGE 136/09.
AUDITORIA
1. Conceito, evolução, Auditoria interna e externa: papéis. 2. Auditoria governamental segundo a
INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) e o Manual de Auditoria da AuditoriaGeral do Estado do Rio de Janeiro. 3. Planejamento de auditoria. Plano de auditoria baseado no risco.
Atividades preliminares. Determinação de escopo. Programas de auditoria. Papéis de trabalho, Testes de
auditoria. Importância da amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. 4.
Execução da auditoria. Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de
cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão
analítica. 5. Evidências. Caracterização de achados de auditoria. 6. Procedimentos em processos de
tomadas e prestações de contas da Administração de acordo com a Lei Estadual 287/79, Decreto
Estadual nº 3.148/80 e Deliberação TCE nº 198/96.
CONHECIMENTOS GERAIS: (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
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tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES):
1. Gestão Escolar para o sucesso do ensino e da aprendizagem
1.1 A construção coletiva do projeto pedagógico da unidade educacional - as demandas sociais e da
comunidade educativa; a diversidade como princípio para a formação de valores democráticos; educar e
cuidar como dimensões indissociáveis de toda ação educacional; o papel da UE como promotora de
aproximações sucessivas dos alunos aos conhecimentos relevantes e significativos para as aprendizagens
e desenvolvimento das crianças, jovens e adultos - como fator de aperfeiçoamento da prática docente e
da gestão escolar.
1.2 A unidade educacional como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento profissional
voltado para a qualificação da ação docente;
1.3 O processo de avaliação do desenvolvimento e do desempenho escolar como instrumento de análise,
acompanhamento, intervenção e reorientação da ação pedagógica: os avanços da aprendizagem dos
alunos, inclusive os que apresentam necessidades educacionais especiais, e o desenvolvimento da UE
enquanto comunidade de aprendizagem;
1.4 A Educação e as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação;
1.5 O cotidiano escolar para a educação de hoje: a construção de valores de uma vida cidadã que
possibilita aprender e socializar saberes, desenvolver atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis.
2. Currículos e Programas
2.1 Saberes e práticas voltadas para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e
culturais;
2.2 O desenvolvimento da competência leitora e os saberes escolares das diversas áreas de
conhecimento;
2.3 Concepções sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem;
2.4 Organização dos conteúdos de aprendizagem;
2.5 A Escola, o Currículo e a Diversidade;
2.6 Educação básica: articulação e desenvolvimento curricular.
3. Educação e Sociedade
3.1 Sociedade, Educação e Culturas;
3.2 Cidadania no mundo globalizado
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES):: Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo -aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização
dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site: www.portal.mec.gov.br).
Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional
especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Psicopedagogia: Conceitos e Importância;
Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem; Leitura, Teoria, Avaliação e
Desenvolvimento; Jogos em Grupo na Educação Infantil; Psicogênese da Língua Escrita; A Criança e o
Número; Puberdade e Adolescência, Desenvolvimento Biopsicosocial; A Integração de Pessoas com
Deficiência; A Criança em Desenvolvimento; A Criança e sua Arte; A Formação Social da Mente;
Desenvolvimento Cognitivo; Prática psicopedagógica: considerações teóricas. Avaliação psicopedagógica
da criança de 0 a 6 anos. A brincadeira e o desenho da criança de 0 a 6 anos. Contribuições da
psicanálise para a avaliação psicopedagógica. Avaliação neuropsicológica na infância. Avaliação
psicomotora no contexto psicopedagógico. Avaliação da linguagem pelo psicopedagogo. Programação de
atividades pedagógicas para a faixa etária de 0 a 6 anos. A família diante das dificuldades escolares dos
filhos. Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação. Psicologia do desenvolvimento da criança;
Conhecimentos Gerais sobre Educação e Atualidades; Currículo e Ensino; Relações interativas em sala de
aula; A prática educativa; O Construtivismo; A atenção à diversidade; O desenvolvimento moral e
afetivo; PCNs. O papel do jogo e do brinquedo na atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo Piaget e Vygotsky. Modalidades de aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de
aprendizagem. Desenvolvimento afetivo-emocional - Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida
(Spitz). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e dificuldades de aprendizagem.
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Desenvolvimento da linguageem oral e escrita. Problemas específicos relacionados ao aprendizado
escolar. Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem.
Psicopedagogia e as relações interpessoais. Fundamentos da Psicopedagogia, Fundamentos Bio-PsicoSociais do Desenvolvimento Humano, Psicologia e Aprendizagem.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): Ciências no Ensino Fundamental - caracterização
da área; fases e tendências dominantes; ciências naturais, cidadania e tecnologia; aprender e ensinar
ciências naturais: a experimentação; Ciências e métodos científicos; abordagem metodológica de
conteúdos; temas e atividades; objetivos gerais, conteúdos e avaliação para o ensino fundamental;
orientações didáticas. O Universo - origem; o Sistema Solar; o Sol como fonte de energia; movimentos
da Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da Terra; origem, tipos,
composição e modificações das rochas; minérios, jazidas e minas; formação e tipos de solos; práticas
agrícolas; erosão; doenças relacionadas com o solo; exploração e conservação do solo; combustíveis
fósseis. Ar atmosférico - composição; relações com os seres vivos; poluição do ar; doenças
transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica e suas variações; ventos; noções básicas de meteorologia.
Água - propriedades físicas e químicas; ciclo da água; relações com os seres vivos; pressão na água;
flutuação dos corpos; vasos comunicantes; poluição da água; purificação da água; doenças relacionadas
com a água; tratamento de água e esgoto. Meio Ambiente e Sociedade - Ecologia: conceitos ecológicos;
ciclos biogeoquímicos; estudo das populações; sucessão ecológica; interações; cadeias, teias e pirâmides
ecológicas; relações entre os seres vivos; reciclagem; energias alternativas; poluição e desequilíbrio
ecológico. Seres vivos - Evolução: Lamarck e Darwin; mutação e seleção natural; biodiversidade.
Citologia: célula (características, propriedades físicas e químicas); membrana, citoplasma e núcleo;
atividades celulares; reprodução e desenvolvimento. Classificação dos Seres Vivos (cinco Reinos):
classificação e caracterização geral (filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies); funções vitais;
adaptações ao ambiente e representantes mais característicos. Os Vírus. Biologia humana - origem e
evolução do homem; anatomia e fisiologia humanas; doenças carenciais e parasitárias: métodos de
prevenção e tratamento. Saúde no Ensino Fundamental - concepção, objetivos, conteúdos, avaliação,
orientações didáticas. Orientação Sexual no Ensino Fundamental - concepção, objetivos, conteúdos,
orientações didáticas. Genética - Leis de Mendel; polialelia; grupos sanguíneos; sexo e herança genética;
anomalias cromossomiais; interação gênica. Fundamentos de Química - estrutura e propriedades da
matéria; estrutura atômica; elementos químicos; tabela periódica; íons; moléculas; substâncias
químicas; misturas e combinações: separação de misturas; reações químicas (tipos e equações); óxidos,
bases, ácidos e sais; eletroquímica; termoquímica; equilíbrio químico. Química Orgânica: cadeia
carbônica; fórmulas estruturais; classes de compostos orgânicos; Fundamentos de Física - estados físicos
da matéria e mudanças de estado; força; movimento; energia cinética e potencial; gravidade; massa e
peso; trabalho e potência; máquinas simples; hidrostática; movimentos ondulatórios; fenômenos
luminosos; espelhos e lentes; calor e termodinâmica; eletricidade e magnetismo.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
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atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): O processo de construção do conhecimento e de
ensino e aprendizagem na área de Educação Física, nas práticas escolares e nas relações com o
cotidiano. O corpo e o movimento humano nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da
ginástica, do jogo, do esporte, da dança e da luta. Jogos Cooperativos - uma pedagogia para o esporte:
origem, evolução, primeiros movimentos, história no mundo e no Brasil, conceito, características, visão e
princípios sócio-educativos da cooperação. Princípios e fundamentos da atividade física: individualidade
biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, da continuidade, da reversibilidade. Ludicidade: o
jogo e a brincadeira no contexto escolar. Atividade Motora Adaptada no processo de construção do
conhecimento e de ensino aprendizagem na área de Educação Física. Vida saudável: a questão da saúde
e sua relação com a qualidade de vida. Eixos norteadores de Educação Física e suas relações de
transversalidade e interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. Pedagogia do esporte, o
pedagogo do esporte, consciência da cooperação no esporte, ensinagem cooperativa do esporte,
categorias dos jogos cooperativos. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do
componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem. O esporte na escola. A sociabilização do
jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte,
metodologia do ensino dos jogos esportivos. Conteúdos de orientação didático-pedagógica em Educação
Física: habilidades motoras e desenvolvimento, atividade e aptidão física, saúde e qualidade de vida, o
desenvolvimento dos conteúdos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno.
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Educação Física.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): O processo de construção de conhecimento e de
ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano.
A língua estrangeira como discurso. Conhecimento contextual: Interlocutores, lugar, tempo e objetivo do
evento comunicativo. Conhecimento textual: descrição, explicação e argumentação. Gêneros textuais:
notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, curriculum vitae, e-mails, músicas, poesias,
literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações étnico-raciais. Reconhecer marcas identitárias da
cultura brasileira em sua multiplicidade, referenciadas com a cultura dos países falantes da língua
inglesa. O papel da língua inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua Inglesa, suas relações de
transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Aspecto
linguístico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função social da língua: ambiente profissional,
dar instruções, explicar conteúdo, artigos de jornais, palestras e comunicação oral cotidiana. O
multiletramento e a tecnologia no ensino da língua estrangeira. Concepções de texto, de avaliação e
registro do desempenho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Língua Estrangeira.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): Uso, descrição e análise de estruturas da Língua
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Portuguesa: Fonética e Fonologia; emprego das letras e Acentuação Gráfica; Concordância Verbal e
Nominal; Regência Verbal e Nominal; Ortografia (sistema ortográfico vigente); Emprego dos Sinais de
Pontuação; Estilística (Figuras de linguagem); Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes
verbais; Emprego do Acento Indicativo da Crase.
Texto: informações explícitas e implícitas; significado de palavras e expressões; tema do texto. Suporte,
gênero e enunciador do texto; textos de diferentes gêneros
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): Publicações Institucionais. Ministério da Educação
(www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 3 (Matemática);
Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade Cultural e Saúde. Operações
com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem.
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos.
Desconto. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume,
ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana,
moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situaçõesproblema. Raciocínio lógico. Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o
saber matemático; o aluno e o saber matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A resolução
de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e
aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; jogos nas aulas
de Matemática; o uso das calculadoras.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Turismo, Direito e Economia entremeados ao longo da história,
Código do consumidor e turismo, Organizações e mercados em turismo, O turismo inserido nos sistemas
econômico e jurídico, Economia solidária e turismo, O produto turístico: aspectos jurídicos e econômicos,
Turismo e desenvolvimento local, Política Nacional de Turismo: aspectos legais, econômicos e de
desenvolvimento, Turismo e regionalização: aspectos econômicos e jurídicos e Turismo, Patrimônio e
Legislação
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES): Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Sugestão
de
sites
para
obtenção
do
conteúdo:
www.presidencia.gov.br/legislacao;
www.portal.mec.gov.br.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
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interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site:
www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o
atendimento educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES): A instituição e o projeto educativo. Reflexões
sobre prática pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente alfabetizador. A criança: o
desenvolvimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da
imaginação e da criatividade. A linguagem oral e escrita: ideias e práticas correntes. Reflexões sobre a
prática pedagógica nas diversas áreas de ensino. Alfabetização e letramento: diferenças conceituais;
psicogênese da língua escrita; a mediação do professor no processo de construção da escrita. Prática de
linguagem oral, leitura e produção de texto. Conceito de texto. Concepções sobre a avaliação do
desempenho do aluno no cotidiano e nas práticas escolares. Diretrizes Curriculares do Ensino
Fundamental (endereço eletrônico MEC).

