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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGOS: PROFESSOR ENSINO SUPERIOR PARA ATUAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS; 
PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR ENSINO 

SUPERIOR PARA ATUAÇÃO EM INFORMÁTICA EDUCATIVA; PROFESSOR ENSINO 
SUPERIOR PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL; PSICÓLOGO PROGRAMA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
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: 
Brasil: história, localização, limites, população, regiões, estados e capitais,aspectos 
geográficos e demográficos. Estado de Santa Catarina: história, localização, limites, 
municípios. Município de Modelo: localização, limites, população, aspectos econômicos e 
história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2010, 2011, 2012 e 2013 
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 ENSINO SUPERIOR PARA ATUAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS 
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, 
direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e 
letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da 
Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos específicos das áreas do 
conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes do Ensino 
Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Alfabetização e letramento. Processos 
cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A 
formação do pensamento lógico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de 
aprendizagem. A alfabetização nos diferentes momentos históricos. A função social da 
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alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do 
conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas do 
processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A 
tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. Teorias 
da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e 
didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto 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. 
 
 
 PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psicomotor. Atividades 
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e 
pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: 
atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Conceitos: 
anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e primeiros socorros e socorros de 
urgência. Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das 
modalidades esportivas. Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação 
Física e o desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As 
teorias da Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e 
desportos. Educação Física Escolar. Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. 
Conceitos básicos de musculação. Teoria e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. 
Condicionamento físico e saúde. Preparação física. Tratado de fisiologia do exercício. 
Ginástica na Educação Infantil. Recreação. Educação Inclusiva. Futsal. Tênis de mesa. 
Futebol de campo. Handebol. Critérios de Avaliação em Educação Física. Código de 
Ética.PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física. 
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. 
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto 
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. 
 
 PROFESSOR ENSINO SUPERIOR PARA ATUAÇÃO EM INFORMÁTICA EDUCATIVA 
Sistemas Operacionais, Conceitos e programação; Gerenciamento de processadores, de 
memória e de entrada/saída; Sistemas de arquivos; Organização e arquitetura de 
computadores; Sistema operacional Windows; conceitos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de internet; Microsoft Office: Word Excel e Power Point, Redes de 
computadores; tecnologias relacionadas a Internet; Comunicação eletrônica;  Sistemas de 
informação, Data warehousee data mining; Segurança da informação, Procedimentos de 
segurança., Noções de vírus e pragas virtuais, Noções de firewall, Aplicativos para 
segurança (anti-vírus, anti-spyware, etc); BrOffice: writer, calc. eImpress. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. 
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto 
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 
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Educação Nacional). Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
 
 PROFESSOR ENSINO SUPERIOR 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 
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. 
 
PSICÓLOGO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Relações Humanas. Ética no serviço público. Qualidade no atendimento ao público. 
Trabalho em equipe. Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica, 
instrumentos de avaliação, avaliação e interpretação de resultados. Ética profissional. 
Teorias de personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 
Psicoterapia de problemas específicos. Noções de psicologia organizacional. Rotação de 
pessoal. Absenteísmo. Estrutura organizacional. Gestão de pessoas (recrutamento e 
seleção na Administração Pública, identificação de talentos, domínio de competências, 
avaliação e gestão de desempenho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de 
desempenho. Mudança organizacional. Qualidade de vida. Integração de funcionários 
portadores de necessidades especiais. Equipe e grupos de trabalho. Comunicação, 
liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. Relacionamento 
interpessoal. Equipes multidisciplinares. Avaliação de desempenho: objetivos, métodos, 
implantação e acompanhamento. Análise de cargos: objetivo e métodos. Treinamento: 
levantamento de necessidade, planejamento, execução e avaliação. O papel do psicólogo 
na equipe de cuidados básicos à saúde.   
 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

CARGOS: EDUCADOR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS); AUXILIAR EDUCACIONAL 

 
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  
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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: 
Brasil: história, localização, limites, população, regiões, estados e capitais, aspectos 
geográficos e demográficos. Estado de Santa Catarina: história, localização, limites, 
municípios. Município de Modelo: localização, limites, população, aspectos econômicos e 
história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2010, 2011, 2012 e 2013 
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 
 
EDUCADOR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS) 
Lei 8.742/1993 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social); Política Nacional de 
Assistência Social; Orientações Técnicas Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil no SUAS; Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos ; Protocolo de Gestão Integrada de 
Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS; Portaria MDS n° 458/2001 (Diretrizes e normas do Programa de 
Erradicação Infantil); Portaria MDS N° 666/2005 (Integração Programa Bolsa Família e 
Programa Erradicação do Trabalho Infantil; Decreto Federal N° 3.597/2000 (Proibição das 
piores Formas de Trabalho Infantil). Norma Operacional Básica SUAS. Lei 8.069/1990 - 
ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). 
 
 
 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; 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. 
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NÍVEL ALFABETIZADO 
 

CARGOS: MOTORISTA  
 
 

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.  
Análise sintática.  
 
II – MATEMÁTICA  
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – soma, subtração, 
multiplicação e divisão - resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de 
numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, 
massa, capacidade e tempo - transformações - problemas; velocidade; tempo; Número 
decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Estado de Santa 
Catarina: localização, limites, aspectos econômicos, municípios. Município de Modelo: 
localização, limites, população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: 
acontecimentos relevantes ocorridos em2011, 2012 e 2013 no Brasil. Meio Ambiente. 
 
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
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 
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.  
 
 


