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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção 
narrativa. Coerência e coesão. Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos. Estrutura de palavras. 
Formação de palavras. Significado de palavras. Sintaxe. As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, 
preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, 
crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico). Fonética e grafema. Encontros 
vocálicos. Encontros consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações: 
coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase. 
Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e 
conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese. Figura de 
construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse. Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopeia. 

 
MATEMÁTICA: 
 

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um número natural: 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números 
fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau. Resolução 
de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Regra de três simples. 
Porcentagem. Juros. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. 
Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: 
Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. 
Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Noções de estatísticas e 
probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e chances. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
 

Lei Orgânica do Município. Aspectos geográficos, históricos, artísticos, físicos, econômicos, sociais, políticos e 
estatísticos do Brasil, do estado e do município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos 
assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, 
cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado e do município 
ocorridos até a data da realização da prova, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cidadania, direitos humanos, 
meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho.  

 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO: 
 

Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019. Portaria nº 852, de 28 de outubro de 2021. Portaria nº 925, de 24 
de novembro de 2021. Constituição Federal, capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, arts. 205 e 206. 
Constituição Federal, art. 227, caput. Lei nº 13.005 (Plano Nacional de Educação), de 25 de junho de 2014. 
Diretrizes das escolas cívico-militares - 2ª edição 2021. 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). Fundamentos da Educação; Processo ensino-aprendizagem: papel do educador, do educando, da 
sociedade. Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e 
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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. 

 


