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ANEXO II – DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01.01/2017                                                                                                                                          

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais 

desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; 

Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 

classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); 

Funções sintáticas;  Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 

Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: 

operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: 

sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 

Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com 

potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, resolução 

de problemas. 

Informática: Ambientes operacionais: Windows; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas 

(Excel e broffice.org Calc); conceitos de tecnologias relacionadas à Internet, e-mail, navegador de internet (Chrome, 

internet Explorer e Mozilla Firefox); busca e pesquisa na web. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

EDUCADOR INFANTIL 

Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky; As concepções de educação infantil: currículo, função social da 

escola, papel do aluno, papel do professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, instrumento de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno; a organização do trabalho pedagógico; gestão democrática e as 

instâncias colegiadas;; concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; concepção e princípios metodológicos de 

alfabetização e letramento na perspectiva sociointeracionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva; estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino; áreas do conhecimento e das 

linguagens na educação infantil; Importância do Lúdico na Educação Infantil;  Eixos norteadores: Interações e Brincadeiras; 

Indissociação entre cuidar e educar; Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos - 2007; tecnologias da informação e comunicação: encaminhamentos metodológicos. 

PROFESSOR 20H 

Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano 

Nacional de Educação. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e suas alterações na Lei 12.796, de 04.04.2013, Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei nº 8069/90 e suas 

alterações. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. 

Planejamento na pedagogia histórico crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e 

cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. 

Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, 

de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão educacional. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1.º 

ao 5.º ano), educação de jovens e adultos e Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental anos iniciais. Os Ciclos de Aprendizagem. Aprendizagem e desenvolvimento. O processo de ensino 

e aprendizagem: concepções, sequências didáticas, avaliação formativa e análise de erros. Alfabetização. Apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabética. Alfabetização na perspectiva do letramento. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais 

desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; 

Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 

classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); 

Funções sintáticas,  Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; 

Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se. 

Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: 

operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: 

sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica, 

grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 

Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com 

potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, resolução 

de problemas. 

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes 

operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org 

Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet 

(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

P R E F E I T U R A  D O  M U N I C Í P I O   D E   P A R A N A G U Á  

                   E S T A D O  D O  P A R A N Á
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física; atividade física e saúde; 

crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação física; política 

educacional e educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. 

Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. Educação Física na Área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular na Educação Básica. Objetivos. Características. 

Conteúdos. Educação Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física 

escolar. Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem-

Treinamento Esportivo no contexto escolar. 

PROFESSOR PEDAGOGO / COORDENADOR EDUCACIONAL 

Ética. Educação, teorias, abordagens e concepções pedagógicas. Elementos da Prática Pedagógica: Gestão escolar, 

planejamento, currículo, regimento, metodologia e avaliação. Gestão Democrática do Ensino Público. Projeto Político 

Pedagógico. Estrutura e Funcionamento da escola. Pensadores da Educação. Educação Brasileira – correntes e 

tendências. Enfoques da didática nas tendências pedagógicas e epistemológicas. Didática: democratização do ensino; 

formação de professores. Relação professor – Aluno. Os estágios do desenvolvimento cognitivo. Função do planejamento e 

projeto na prática educativa: Marco Referencial, Marco Doutrinal e Marco Operativo; Diagnóstico e Programação; 

Planejamento participativo. Objetivos Educacionais. Competências e Habilidades. Currículo Escolar. Avaliação: visão 

construtiva do erro; avaliação mediadora; avaliação – ação libertadora. PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da educação nacional. Do direito à 

educação e do dever de educar. Da organização da educação nacional. Dos níveis e das modalidades de educação e 

ensino: da composição dos níveis escolares; da educação básica: das disposições gerais, da educação infantil, do ensino 

fundamental, da EJA. Da educação especial. Dos profissionais da educação. Dos Recursos financeiros. Das disposições 

gerais. Das disposições transitórias. Estatuto da criança e do adolescente, na íntegra. Educação na Constituição Brasileira: 

fins e objetivos da educação nacional; deveres do Estado para com a educação; princípios orientadores do ensino; papel 

do Estado na implementação da política educacional. As Instâncias Colegiadas. 

 

 


