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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de 
texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. 
Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e 
interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação 
gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido 
de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos, 
ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase, 
oração e período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Orações coordenadas e orações 
subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (COMUM A TODOS OS CARGOS):  
 

Fundamentos da Educação. Relações socioeconômicas e político - culturais da educação. Concepções e 
tendências pedagógicas contemporâneas. Planejamento e prática de ensino. Didática e organização do ensino. 
Avaliação da aprendizagem. Educação inclusiva. Respeito à diversidade. Projeto Político Pedagógico. Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Novas tecnologias 
da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica. 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. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Assistente Social 

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma 
sanitária. Tendências contemporâneas de abordagem do trabalho coletivo 
na saúde e na assistência social. Serviço Social e família: diversidade e 
multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social 
no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço 
social. Planejamento e Serviço Social. Programas, projetos, serviços e 
benefícios de Assistência Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores 
Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em 
rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 
Legislação específica do Serviço Social. Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e 
o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Estatuto do Idoso. Demais 
assuntos relacionados as atribuições do cargo/função. 

Pedagogo 

História da educação a educação como processo de construção histórica. A 
constituição histórica da escola pública brasileira. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da 
Educação Nacional. Relação escola-sociedade. Sociologia da educação. 
Psicologia da educação - teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. A 
constituição da personalidade do indivíduo e suas relações com a educação. 
O papel dos vínculos afetivos na aprendizagem. Teorias pedagógicas - teorias 
educacionais. Didática e práticas de ensino - gestão e organização da sala de 
aula. Planejamento educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. 
Avaliação educacional - a avaliação como parte integrante do processo de 
ensino-aprendizagem. Funções da avaliação escolar e a análise dos 
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resultados. Práticas avaliativas: sujeitos, objetos e métodos da avaliação. As 
políticas educacionais, os programas do governo federal para o 
desenvolvimento da educação pública brasileira. A organização e a estrutura 
dos sistemas de ensino no brasil. As inovações tecnológicas e sua utilização 
no processo de ensino-aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. O 
processo ação-reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho pedagógico. A 
pesquisa qualitativa e o trabalho educativo. Demais assuntos relacionados as 
atribuições do cargo/função. 

Psicólogo 

A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. O Código de Ética 
Profissional. Métodos da Psicologia. O Arco reflexo. A Inteligência. A 
Motivação e a Aprendizagem. O processo de aprendizagem segundo Piaget. 
A Personalidade. A sensação e a percepção. O Gestalt – Terapia. O 
Behaviorismo. Os testes psicológicos. Etiologia das Deficiências Mentais. 
Desordens da Personalidade. Deficiências Mentais. Conhecimentos em 
Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. Desenvolvimento infantil. 
Psicoterapia Breve. Orientação Familiar. Psicologia Social e Psicologia 
Comunitária. Representação Social. Saúde, gênero e violência. 
Desenvolvimento psicológico e educação. Política educacional e a atuação 
do psicólogo escolar. Psicologia da saúde no contexto social e hospitalar. Os 
processos organizacionais. A inserção e a intervenção do psicólogo nas 
organizações e no trabalho. Processos organizacionais e saúde. Cultura, 
saúde e desenvolvimento humano. Estresse e processos psicossomáticos. 
Elaboração e execução de estratégias de prevenção, promoção e 
intervenção no âmbito da psicologia. O processo de luto. Distúrbios e 
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, 
disartria e TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, 
formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das 
crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e 
hábitos e comportamento. Conhecimentos inerentes aos programas CRAS, 
CREAS e PAIF. Conhecimentos e atualidades referentes à função/profissão. 
Demais assuntos relacionados as atribuições do cargo/função. 

 


