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Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e 
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: 
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) no conjunto dos Números Reais (Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). 
Porcentagem. Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e 
massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo 
e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de 
situações-problema. 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e 
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: 
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: 
comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos 
conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. 
Figuras geométricas. Resolução de situações-problema. 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. Assuntos de 
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e 
suas vinculações históricas. 

 
 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS: AUXILIAR DE PEDREIRO / OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS: BORRACHEIRO, 

CARPINTEIRO, ENCANADOR, MARCENEIRO, PEDREIRO E TRABALHADOR DO CAMPO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS, 

 

AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS: AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR / MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

 

ANEXO III – C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O   
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Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. Assuntos de 
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e 
suas vinculações históricas. 

Fundamentos da Educação; Processo de ensino e aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. 
Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - 
culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função 
social da escola; Inclusão educacional e respeito à diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica; Didática e organização do ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da 
aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007; Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e 
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: 
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Fundamentos da Educação; Processo de ensino e aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. 
Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - 
culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função 
social da escola; Inclusão educacional e respeito à diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica; Didática e organização do ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da 
aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007; Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 
 INSTRUTOR DE ARTES, ESPORTES E MÚSICA / TÉCNICO ADMINISTR ATIVO: INTÉRPRETE DE LIBRAS      

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
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Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. Assuntos de 
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e 
suas vinculações históricas. 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e 
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: 
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) no conjunto dos Números Reais (Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). 
Porcentagem. Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e 
massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo 
e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de 
situações-problema. 

Fundamentos da Educação; Processo de ensino e aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. 
Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - 
culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função 
social da escola; Inclusão educacional e respeito à diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica; Didática e organização do ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da 
aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007; Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e 
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: 
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

 
 MONITOR ESCOLAR                                                                                                                                        

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 

PROFESSOR FUNDAMENTAL  I NÍVEL  II  / PROFESSOR FUNDAMENTAL  I NÍVEL  II (AEE)                         

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
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Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. Assuntos de 
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e 
suas vinculações históricas. 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) no conjunto dos Números Reais (Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). 
Porcentagem. Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e 
massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo 
e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de 
situações-problema. 

Fundamentos da Educação; Processo de ensino e aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. 
Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - 
culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função 
social da escola; Inclusão educacional e respeito à diversidade; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica; Didática e organização do ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da 
aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 
Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o 
planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007; Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 

 

 

 


