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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL MÉDIO: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

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 GERAIS:  
 

Lei Orgânica do Município de Governador Lindenberg/ES. Política, economia, geografia sociedade, cultura e 
História de Governador Lindenberg/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional e 
Internacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Monitor de Creche 

Cuidados essenciais com a criança: alimentação, repouso, higiene e proteção. 
Noções de puericultura. Conceitos de educar e cuidar. Gêneros literários 
infantis: principais autores brasileiros de histórias infantis. Estrutura da 
Educação Infantil, fundamentação e importância. O desenvolvimento 
emocional, motor e físico das crianças. Construção da Identidade e 
desenvolvimento da autoestima. A Importância dos limites: como tratá-los. O 
trabalho com a pluralidade cultural na educação infantil. Os primeiros dias da 
criança na unidade escolar: adaptação. Conceito de Brinquedoteca. Noções 
de primeiros socorros relacionados a crianças. Tipos de recreações 
pedagógicas. Atividades recreativas: jogos e brincadeiras infantis. Ludicidade 
na educação infantil. Importância do brincar. Brinquedos e brincadeiras 
adequadas para cada faixa etária. Construção social e desenvolvimento 
cognitivo através da brincadeira. Função da música na percepção e no 
desenvolvimento do esquema corporal infantil. Noções de cuidados para 
crianças com necessidades educativas especiais. 

 

NÍVEL SUPERIOR: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):  
 

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. 
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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. 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Fundamentos da Educação; Processo ensino-aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. 
Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações socioeconômicas e 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; 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). 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):  
 

Lei Orgânica do Município de Governador Lindenberg/ES. Política, economia, geografia sociedade, cultura e 
História de Governador Lindenberg/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional e 
Internacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Professor P 
(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 
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. 

Professor “A” -
Disciplina 
Educação 
Infantil 

Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento docente: dinâmica e 
processos. Alfabetização e letramento. Campos de experiência da educação infantil. Projetos 
de trabalho: concepção e perspectiva. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de 
Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, 
Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino. Eixos do 
trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da 
educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na 
educação infantil. O cotidiano na creche/escola: espaço, rotina, afetividade, alimentação, 
higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Família e instituição. Psicologia 
da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético ortográfica: 
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compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, 
produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na 
educação básica. Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 
desenvolvimento e aprendizagem.  Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: movimento, 
tempo, cultura, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, 
relação entre ser humano e ambiente. Os campos conceituais da Matemática: numéricos, 
algébricos, geométricos e tratamento da informação. Processo de ensinar e aprender. 
Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor “A” -
Disciplina 
Educação 
Fundamental 

Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. 
Planejamento docente: dinâmica e processos. Alfabetização e letramento. Projetos de 
trabalho: concepção e perspectiva. O professor de ensino fundamental. Conceito de Ensino e 
Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de 
Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do 
Ensino em Anos Iniciais. Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético- ortográfico: compreensão e valorização da 
cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, 
desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na educação básica. Articulação 
dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Avaliação 
do/no processo de alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: 
movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, 
natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos 
conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. 
Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor “A” - 
Substituto  

Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. 
Campos de experiência da educação infantil. Planejamento docente: dinâmica e processos. 
Alfabetização e letramento. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de 
ensino fundamental. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, 
Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, 
Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Eixos do trabalho 
pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação 
infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação 
infantil. O cotidiano na creche/escola: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, 
cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Família e instituição. Psicologia da 
Aprendizagem e do Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão 
e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos 
escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na educação básica. 
Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. 
Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. 
Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, 
trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os 
campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação. Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes a 
função. 

Professor “A” -
Disciplina Arte 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Artes e a aplicação didática e 
metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. A produção artística em 
diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a diversidade cultural 
brasileira. Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte 
no Brasil. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte. Procedimentos 
pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. Artes visuais - formas tradicionais e as 
modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da 
modernidade; Manifestações artístico culturais populares. Expressividade e representação da 
arte infantil e do adolescente. A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. 
Principais manifestações artísticas, características das tendências e artistas representantes. A 
Arte do período da pré-história brasileira até a contemporânea. Elementos de visualidade e 
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suas relações compositivas. Técnicas de expressão. Processo de construção do conhecimento 
em teatro: interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Origem da música. 
Expressão musical aplicada a educação. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor “A” -
Disciplina 
Ensino 
religioso 

Didática do Ensino Religioso. Ética, Valores e Cidadania. O Ensino Religioso na Constituição 
Brasileira e na Legislação Educacional. Objetivos e orientações pedagógicas do Ensino 
Religioso nas escolas públicas. Pressupostos do Ensino Religioso. História das Religiões e 
atualidade. O Professor de Ensino Religioso e a construção de sua identidade. O Projeto 
Político-Pedagógico da escola e o Ensino Religioso. O Ensino Religioso e o contexto da 
interdisciplinaridade. As diferentes religiões e os fenômenos religiosos. Manifestações 
Religiosas. Religiões no Brasil. Religião e tradições indígenas. A diversidade cultural e religiosa 
do Brasil.  

Professor “A” - 
Disciplina 
Educação 
Física 

A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação 
Física e a pluralidade cultural. Educação para o lazer. Jogos e Esportes. Código de Ética dos 
Profissionais de Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. Abordagens 
pedagógicas da Educação Física escolar. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática 
específica da Educação Física. Objetivos e conteúdo da Educação Física escolar. Fases do 
desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. Aprendizagem motora. Proposições 
Metodológicas da Educação Física. Organização desportiva: torneios, campeonatos, 
competições. Didática e Prática de Ensino específica da disciplina. Organização de Eventos 
Esportivos e Culturais. Aprendizagem e Desenvolvimento motor. Fisiologia do Exercício. 

Professor “A” -
Disciplina 
Educação 
Especial 

Políticas: Governamental e Não Governamental, Aspectos Legais: documentos nacionais e 
internacionais. Fundamentos e Políticas da Educação Especial na perspectiva inclusiva. O 
ensino na Educação Especial: especificidades. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN nº 9.394/96). Resolução CNE/CEB n.º 02 de 11 de setembro de 2001. Lei nº 13.146, de 
julho de 2015. Avaliação em Educação Especial. Aspectos Sociais e Inclusão: multiculturalismo, 
diversidade, diferença, estigma e preconceito. Desenvolvimento humano (aspectos biológico, 
emocional e cognitivo) e teorias de aprendizagem. Famílias e equipes colaborativas. 
Desenvolvimento e Aprendizagem: Conceitos básicos e necessidades especiais (temporárias 
ou permanentes) em dificuldades de aprendizagem, deficiências, doenças, síndromes, 
incapacidades desvantagens, superdotação e transtornos globais do desenvolvimento – TGD 
e transtorno do espectro do autismo – TEA. A integração dos alunos em classes regulares dos 
sistemas de ensino. Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Didática: Teorias de 
ensino e de aprendizagem. Funções cognitivas, sensoriais e motoras. BRASIL. Resolução 
CNE/CEB 4/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: CNE, 2009. BRASIL. 
Resolução CNE/CEB 04/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 
Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB nº 2/01 e Parecer CNE/CEB nº 17/01. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Professor “A” -
Disciplina 
Língua Inglesa 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem do Inglês e a aplicação didática e 
metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Horas, dias da semana, 
meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos. Preposições. Conjunções. Verbos. 
Metodologia de ensino de Inglês. Leitura e compreensão de texto. Análise e interpretação: 
Identificação do tema central e das diferentes ideias contidas nos textos. Estabelecimento de 
relações entre as diferentes partes nos textos. O sintagma nominal e suas funções: 
Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, numerais. Sintagmas adverbiais e preposicionais e 
suas funções. O texto: a subordinação, coordenação e períodos compostos e seu papel textual. 
Coesão lexical e gramatical. Aspectos gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; 
tempos e modos verbais; uso de preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; 
concordância nominal e verbal; formação e classe de palavras; relações de subordinação e 
coordenação; voz passiva, discurso direto e indireto. 

 
 


