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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO: PROFESSOR PARA ATUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 
I - PORTUGUÊS 
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia Oficial; 
Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de 
verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: 
Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem 
Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise 
Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso 
dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções da Linguagem. 
Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e 
consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das 
palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  
 
II – MATEMÁTICA  
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 
subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; 
Produtos Notáveis e Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão 
Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; Probabilidade. 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
Município de Modelo: localização, limites, população, aspectos econômicos e 
história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2012, 2013 e 
2014 no Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, esportes, história, turismo, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações 
e suas vinculações históricas. Meio Ambiente. 
 
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
PROFESSOR PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
A Educação Infantil e seu papel hoje. O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; 
A organização do tempo e do espaço na educação infantil; A organização do tempo e do 
espaço na educação infantil. A documentação Pedagógica (planejamento, registro, 
avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da 
infância, dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições 
de educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. Parâmetros nacionais 
de qualidade para a educação infantil. Parâmetros básicos de infraestrutura para 
instituições de educação infantil. Referencial curricular nacional para a educação infantil. 
Política nacional de educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação.  
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. 
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto 
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Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da 
educação brasileira. A função social da escola pública contemporânea. O Sistema Nacional 
de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL, ALFABETIZADO E MÉDIO. 
 
CARGOS: AUXILIAR EDUCACIONAL,AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, 
MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
EXTERNOS E AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. 

 
 
I - PORTUGUÊS 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, 
hífen, sinônimo, acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de 
palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de concordância nominal, numeral, 
verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. Literatura.  
 
II – MATEMÁTICA  
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 
subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; 
Produtos Notáveis e Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão 
Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; Probabilidade. 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
Município de Modelo: localização, limites, população, aspectos econômicos e 
história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2012, 2013 e 
2014 no Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, esportes, história, turismo, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações 
e suas vinculações históricas. Meio Ambiente. 
 
 
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
Desenvolvimento da criança; Importância da arte e brincadeiras na Educação 
Infantil; Higiene e limpeza de crianças em creches; Prevenção de acidentes; O 
papel do profissional da educação; Princípios que fundamentam a prática na 
educação infantil: educar e cuidar; dimensões humanas; A criança como sujeito de 
direitos; relação creche-família; As instituições de educação infantil como espaço de 
conhecimento e produção das culturas infantis; A brincadeira, as interações e as 
diferentes linguagens como eixos norteadores do trabalho educativo-pedagógico; 
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Desenvolvimento Infantil. ; Princípios fundamentais para o bom atendimento; 
Relações humanas no trabalho. Atribuições do Cargo. Fases de desenvolvimento da 
criança. Tendências Pedagógicas. LEGISLAÇÃO:Conhecimentos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de junho de 1990). LDB - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação – nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. PCN – Parâmetros 
Curriculares Nacionais - apresentação dos temas transversais e ética. 
 
 
 
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA:  
 
Programa Saúde da Família (PSF) (PACS); Sistema Único de Saúde; Atenção 
Básica; Programas do Ministério da Saúde; Saúde da mulher; Saúde da criança; 
Saúde do adulto; Saúde do idoso; Saúde Bucal; Estatuto do idoso; O trabalho do 
agente comunitário de saúde; Trabalho em equipe; Doenças sexualmente 
transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças crônicas; Endemias e epidemias; 
Vigilância epidemiológica;Vigilância sanitária; Meio Ambiente;Alimentação e 
Nutrição;Gestação;Pré-natal; Direitos da gestante e da nutriz; Cuidados básicos 
com o recém-nascido;Aleitamento materno;Dengue;Métodos 
contraceptivos;Imunização; Direitos da Criança; Critérios de Risco Infantil; 
Crescimento e Desenvolvimento; Doenças mais Comuns na Infância; Acidentes e 
Violência à Criança e a Mulher;Lei Maria da Penha; Puberdade e Adolescência; 
Prevenção de Acidentes;Educação em saúde;Competências da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde; Portaria nº 687 
MS/GM, de 30 de março de 2006;Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo 
II - Seção II);Lei n. 8.080, 19 de setembro de 1990;Lei n. 8.142, 28 de dezembro de 
1990; Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002; Portaria nº 648/GM de 28 de 
março de 2006. 

 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS 
 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Requisição de 
materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos.  Conservação do 
mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e 
fechamento das dependências do órgão. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho.Atribuições 
do cargo; saneamento básico; Prevenção da saúde– EPI (Equipamento de Proteção 
Individual); coleta seletiva de lixo; reciclagem; riscos ambientais/ contaminantes 
(produtos químicos). 
 
 
 
MOTORISTA  
 
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. 
Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
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quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. 
Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de 
operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia.  
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste 
de pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de motores (elementos 
essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; 
bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, 
graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 
144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, cargas 
perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, manutenção e reparos 
no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, 
eletricidade, controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e 
limpeza do veículo/máquina, condições adversas, segurança, instrumentos e 
controle, procedimento de operações, verificações diárias, manutenção periódica, 
ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens. 
 
 
 
AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
Questões que simulam as atividades de rotina diária; Conservação e manutenção 
dos órgãos municipais e logradouros públicos; Uso de Equipamentos de 
ProteçãoIndividual (EPI); Hierarquia; Varrição de superfícies diversas; 
Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, 
escovão, outros; Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em 
caminhões; Conservação de ferramentas diversas; Carregamento e empilhamento 
de tijolos, blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de valas com 
utilização de ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; carregamento 
e descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, maquinários; 
Conhecimentos básicos de encanador, pedreiro, operador de bomba; Atribuições do 
cargo; Jardinagem; Preparo e conservação do solo; Manutenção e conservação de 
máquinas; 
 


