ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS
ALFABETIZADO
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:
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 SUPERIOR
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:
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.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Legislação (para todos os cargos/funções):
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Flor do Sertão (SC). Lei
Orgânica do Município de Flor do Sertão (SC).
- Auxiliar 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. Produtos
apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, entre outros.
Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de
móveis e utensílios. 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. Noções básicas de segurança no trabalho. Simbologia dos
produtos químicos e de perigo. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio.
Primeiros socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras. Trabalhos de cozinha.
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo.
- Motorista:
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. 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.
Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo.
- Prof. Licenciatura Núcleo Comum/Artes:
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. Conhecimentos básicos de informática.
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Educação 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 prédesportivos. 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. Conhecimentos
básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Educação Infantil (Habilitado):
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. Plano Nacional de Educação – PNE.
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico. A educação básica no
Brasil. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território
Catarinense. Proposta Curricular de Santa Catarina. Fundamentos e organização
curricular. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Currículo e cultura.
Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da
aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Tecnologias no
contexto educacional. O lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da literatura
infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente.
Brinquedoteca. Bullying. Organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil;
Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Infantil; Formação do professor de
Educação Infantil; A Educação Infantil segundo o Referencial Curricular Nacional/RCNEI.

O corpo como linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito de infância.
Concepções de desenvolvimento e suas implicações. Fases do desenvolvimento e
características psicológicas da criança e suas implicações. Organização do espaço e do
tempo das experiências de aprendizagem na educação infantil. Possibilidades
metodológicas para ação pedagógica nos diferentes contextos educativos. Currículo
Escolar: interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: mediação
professor/aluno, procedimentos metodológicos; Avaliação da aprendizagem na educação
infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Desenvolvimento da
linguagem oral, escrita; Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e a
função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; O
brincar no espaço educativo; Desenvolvimento Infantil. Planejamento docente. Rotina
escolar. Políticas Educacionais. Formação do Professor. Teóricos: Paulo Freire, Piaget,
Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel,
Cipriano Luckesi. Jussara Hoffmann. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições
do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Ensino Fundamental - Séries Iniciais (Habilitado):
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. Plano Nacional de Educação – PNE.
História da Educação. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho
escolar. Projeto político-pedagógico. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na
prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Bases psicológicas da
aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Ética no trabalho docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de
aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Bullying. O papel da avaliação no
processo de aprendizagem na educação básica. Relações intra e interpessoais em sala
de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da matemática nos Anos iniciais do
ensino fundamental. Os conceitos de alfabetização e letramento. A prática educativa e as
abordagens: liberais, construtivista, interacionista. Abordagens metodológicas e suas
implicações pedagógicas. A formação do professor: saberes e fazeres necessários à
formação docente. A prática pedagógica e seus elementos: do planejamento à avaliação.
Currículo Escolar. Processos de Ensino Aprendizagem. O brincar no espaço educativo. O
papel do profissional da educação. Políticas Educacionais. Formação do Professor.
Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura,
produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. Avaliação escolar. Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Território Catarinense. Proposta Curricular de Santa Catarina.
Fundamentos e organização curricular. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau,
Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin
Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel, Cipriano Luckesi.
Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
- Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Não Habilitado):
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. Plano Nacional de Educação – PNE. Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino

Fundamental do Território Catarinense. Proposta Curricular de Santa Catarina. História da
Educação. Teoria e Prática da Educação. Gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar. Projeto político-pedagógico. A educação básica no
Brasil. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Diretrizes curriculares para o
ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar.
Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva.
Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem.
Tecnologias no contexto educacional. O lúdico e os jogos na educação infantil. A
importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no
trabalho docente. Brinquedoteca. Bullying. Organização do trabalho pedagógico da
Educação Infantil; Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Infantil; Formação
do professor de Educação Infantil; A Educação Infantil segundo o Referencial Curricular
Nacional/RCNEI. O corpo como linguagem, gesto, presença, expressão criativa. Conceito
de infância. Concepções de desenvolvimento e suas implicações. Fases do
desenvolvimento e características psicológicas da criança e suas implicações.
Organização do espaço e do tempo das experiências de aprendizagem na educação
infantil. Possibilidades metodológicas para ação pedagógica nos diferentes contextos
educativos. Currículo Escolar: interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino
Aprendizagem: mediação professor/aluno, procedimentos metodológicos; Avaliação da
aprendizagem na educação infantil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;
Desenvolvimento da linguagem oral, escrita; Educação Infantil na perspectiva histórica; O
papel social e a função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na
educação infantil; O brincar no espaço educativo; Desenvolvimento Infantil. Planejamento
docente. Rotina escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Ética no trabalho docente. O papel da avaliação no
processo de aprendizagem na educação básica. Relações intra e interpessoais em sala
de aula. Utilização de jogos e brincadeiras no ensino da matemática nos Anos iniciais do
ensino fundamental. Os conceitos de alfabetização e letramento. A prática educativa e as
abordagens: liberais, construtivista, interacionista. Abordagens metodológicas e suas
implicações pedagógicas. A formação do professor: saberes e fazeres necessários à
formação docente. A prática pedagógica e seus elementos: do planejamento à avaliação.
Currículo Escolar. Processos de Ensino Aprendizagem. O papel do profissional da
educação. Compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de
escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. Avaliação
escolar. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar
Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl
Rogers, Friedrich Froebel, Cipriano Luckesi. Sigmund Freud. Atualidades profissionais.
Atribuições do cargo.
- Professor de Língua Estrangeira/Inglês:
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. Conhecimentos básicos de informática. Atribuições do cargo.
Atualidades Profissionais.

