ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 10 (dez) questões
e Conhecimentos Específicos com 10 (dez) questões, a partir dos seguintes conteúdos curriculares:

EMENTA
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Alfabetização com letramento. Gêneros textuais, produção e
reestruturação de textos, análise linguística; Campos
Numéricos – Números Naturais, Números Racionais;
Campos Geométricos – Geometria Espacial, Geometria
Plana, Sistema de Medidas; Estatística; Ciências Naturais:
meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos,
interdependências, saúde; Ciências Humanas e sociais:
tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço,
relações
e
interações,
cotidiano,
memória
e
identidade/grupo, paisagem, localização, orientação,
representação.

REFERÊNCIAS

Habilidades da Área de Linguagens, Área de Ciências da
Natureza, Área de Ciências Humanas, Área de Matemática
e Área de Ensino Religioso, descritas na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, homologada em 20/12/2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

DIDÁTICA EDUCAÇÃO INFANTIL, DIDÁTICA
ANOS INICIAIS: Função social da escola. Organização do
cotidiano na Educação Infantil: tempo, espaço, atividade.
Instrumentos da prática pedagógica: planejamento
(concepções, interdisciplinaridade, diagnóstico, plano de BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução n.
ensino, metodologia), avaliação (concepções, leis e 7/2010. Fixa as DCNS para o Ensino Fundamental de 9
resoluções que amparam, conselho de classe) e anos. Disponível: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments
documentação (observação, registros, pareceres) na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Configurações do processo de cuidar e educar
e ações docentes na Educação infantil e no Ensino
Fundamental sob o enfoque histórico-cultural: contextos
(sociais, político, cultural e institucional) dimensões e
desafios. Estágio: objetivos e concepções, relação
interinstitucional e as dimensões ética/pedagógica

EMENTA

REFERÊNCIAS
Base Nacional Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, homologada em 20/12/2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Políticas públicas em relação à criança de 0 a 10 anos.
Legislação Nacional da Educação Infantil e Ensino
Fundamental de nove anos. A criança em relação com a
estrutura organizada e planejada por um modelo de
sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de
20
de
dezembro
de
1996.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 5/2009. Fixa
as
DCNS
para
a
Educação
Infantil.
Disponível:
http://portal.mec.gov.br/
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 7/2010. Fixa
as DCNS para o Ensino Fundamental de 9 anos. Disponível:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/

BRASIL. Lei n. 8.069/1990. Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Disponível em:
o da Criança e do Adolescente. Página 39 de 58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069

EMENTA

REFERÊNCIAS

LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA Estruturas
linguísticas da Língua Portuguesa. Texto e discurso.
Dialogismo, intertextualidade, interdiscursividade e gêneros
textuais. A semântica textual: conteúdo e forma/estruturação
frasal e textual. Morfossintaxe da Língua Portuguesa.
Coesão/coerência e elementos gramaticais. Filosofia e
temática da literatura brasileira.

Habilidades da Área das Linguagens descritas na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, homologada em 20/12/2017. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br

EMENTA

REFERÊNCIAS

INGLÊS Concepções metodológicas referentes ao processo
de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa. Compreensão
escrita em Língua Inglesa. Compreensão e interpretação de
Textos. Conhecimento do vocabulário, da literatura,
aspectos culturais e expressões idiomáticas. Elementos de
linguagem: fonéticos-fonológicos, morfológicos, sintáticos
e semânticos.

EMENTA
MATEMÁTICA Números: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências,
conceitos, operações com expressões algébricas; Relações e
Funções: domínio, imagem, função afim, função quadrática;
Equações e Inequações; Geometria: elementos básicos,
conceitos primitivos, representação geométrica no plano;
Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume,
capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e
temperatura; Trigonometria: relações trigonométricas no
triângulo retângulo; Estatísticas: noções básicas, razão,
proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos;
Noções de probabilidade.

Habilidades de Inglês descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

REFERÊNCIAS

Habilidades de Matemática descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

EMENTA

REFERÊNCIAS

ARTE História da arte; Conhecimentos artísticos, estéticos
e culturais produzidos historicamente e em produção pela
humanidade. Conceitos de som, forma, cor, gesto,
movimento, espaço e tempo nas linguagens artísticas:
musical, visual, cênica, articulados aos processos de
contextualização, produção artística e leitura de imagens e
de obras de arte. Relações concepções de arte e práticas de
arte na escola. Concepções e metodologias do ensino da
arte.

Habilidades de Artes descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

EMENTA

REFERÊNCIAS

CIÊNCIAS Ciclo da matéria e energia: estados físicos da
matéria, transformação (ocorrência e utilização), fenômenos
físicos e químicos, processos de produção de energia
(substâncias químicas, misturas, noções de atomística,
tabela periódica, ligações químicas, reações químicas, calor,
eletricidade); Seres vivos: características, reinos, interação;
Homem/Corpo humano: células, sistemas, sentidos,
sexualidade, reprodução e prevenção, noções de Genética e
Evolução; Vírus: características e viroses; Ar: composição,
alterações climáticas, transformações, emprego nos
processos de produção, poluição, contaminação, ondas;
Solo: estrutura da Terra, processos de produção, o homem
como agente de transformação do solo; Água: interação,
emprego, transformações, fonte energética; interação do
meio biótico e abiótico; Preservação, degradação e
recuperação ambiental; Ecossistemas brasileiros.

EMENTA
EDUCAÇÃO FÍSICA Educação do corpo e do movimento
humano; Conceitos de ginástica (formativa, olímpica e
rítmica), jogo (faz de conta, tradicionais, de construção),
dança (brinquedos cantados, cantigas de roda, linguagem
gestual, expressão corporal, atividades rítmicas, danças
folclóricas/populares/modernas e esporte (atletismo,
handebol, voleibol, futebol, tênis de mesa, lutas e esportes
regionais) dentro das diversas formas em que se
apresentam, quer no âmbito individual quer no coletivo

EMENTA
GEOGRAFIA Espaço geográfico; Lugar; Paisagem;
Território; Região; Orientação e representação espacial;
Fusos
horários;
Ambiente
natural:
ocupação,
preservação/conservação;
Economia
e
sociedade:
desigualdades mundiais; Diversidade étnica e religiosa:
conflitos sociais no Brasil e no mundo; Globalização:
diferenças regionais; Santa Catarina como lugar no/do
mundo.

Habilidades de Ciências descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017. Disponível | Página 44 de 58 em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br

REFERÊNCIAS
Habilidades de Educação Física descritas na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

REFERÊNCIAS
Habilidades de Geografia descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

EMENTA

REFERÊNCIAS

HISTÓRIA Conhecimentos e conceitos produzidos
historicamente pela humanidade, presentes nos vários
temas/conteúdos que compõem a História Regional (Santa
Catarina), História do Brasil, História da América e História
Geral; História e cultura afro-brasileira e indígena;
Temporalidade; Tempo/espaço; Cultura; Cotidiano;
Relações sociais e de poder; Gênero; Etnia; Imaginário;
Memória; Identidade; Trabalho; Relações de produção;
Ideologia.

Habilidades de História descritas na Base Nacional Comum
Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br

EMENTA

REFERÊNCIAS

ENSINO RELIGIOSO Ensino Religioso na legislação
brasileira
e
catarinense.
Currículo,
fundamentos
epistemológicos, princípios organizativos, conceitos
essenciais, tratamento didático e avaliação. Fenômenos
religiosos e suas manifestações nas diferentes culturas e
tradições religiosas.

Habilidades de Ensino Religioso descritas na Base Nacional
Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, homologada em 20/12/2017.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

EMENTA

REFERÊNCIAS

MÚSICA Introdução à história da música, com ênfase em
aspectos musicais, socioeconômicos e de estética. Discussão
de tópicos relacionados à música antiga, medieval,
renascentista. Desenvolvimento da percepção auditiva.
Expressão rítmica: ritmo livre e medido (compasso simples
e composto); Processo de formação da voz cantada.
Projeção vocal. Classificação das vozes infantis e adultas.
Fundamentos teóricos de periodização, gêneros e recepção
em história da musica. Discussão de tópicos relacionados às
musicas clássica e romântica. Alfabetização musical.
Linguagens artísticas; A linguagem musical; O ensino da
música na educação. Aspectos metodológicos do ensino da
música na educação infantil e anos iniciais. Projetos
educativos; Avaliação e Registro.

EMENTA
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO – AEE

CANDE, Roland de. História universal da música, 2.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2001. v. 2.
ALMEIDA, Berenice. Música para crianças: possibilidades para
educação infantil e o ensino fundamental. São Paulo:
Melhoramentos, 2014. (Coleção: Como Eu Ensino).
MARSIGLIA, PINA, MACHADO, LIMA, 2017, p. 109)

REFERÊNCIAS
EDUCACIONAL

Políticas Públicas para a Educação Especial: Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial. A
construção de práticas educacionais para alunos com altas
habilidades/superdotação. O funcionamento do programa de
atendimento a alunos com altas habilidades/superdotação.
Áreas da educação especial e suas especificidades:
deficiência auditiva, deficiência física, deficiência mental,
deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira;
condutas típicas (transtorno do espectro autista e transtorno
de deficit de atenção por hiperatividade) e altas habilidades.
Metodologia do atendimento. Processo de construção
sociocultural das necessidades educacionais especiais.
LIBRAS – Identidades e Culturas surdas. História das
línguas de sinais. Comunidades usuárias da língua brasileira
de sinais. Lições em língua de sinais: reconhecimento de
espaço de sinalização;

Atendimento educacional especializado na área de deficiência
auditiva: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf
Atendimento educacional especializado na área de deficiência
intelectual: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf
Atendimento Educacional Especializado na Área de deficiência
visual http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf

EMENTA

REFERÊNCIAS

ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Orientação Escolar
Aspectos filosóficos da educação: O pensamento pedagógico moderno: as
tendências contemporâneas liberais e progressistas. A concepção de
aprendizagem, aluno, ensino e professor nessas abordagens teóricas. O
pensamento pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática
escolar. História e evolução da pedagogia no Brasil. A formação do
pedagogo e a pedagogia: evolução Aspectos sociológicos da educação. As
bases sociológicas da educação. A educação como processo social.
Educação para o controle e para a transformação social. A relação
escola/família/comunidade. Educação e sociedade no Brasil. Aspectos
psicológicos da educação. Aspectos psicológicos do desenvolvimento
humano e teorias da aprendizagem: diferentes abordagens. A relação
pensamento/linguagem e a formação de conceitos. Crescimento e
desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social. O desenvolvimento
cognitivo e o afetivo. Aspectos do cotidiano escolar. A sala de aula como
ambiente interativo: a relação professor/aluno e aluno/aluno. A organização
social da classe. A sala de aula e suas pluralidades. Os objetivos
educacionais e os conteúdos de aprendizagem.

EMENTA

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
9.394/96.
Brasília:
Senado,
1996.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA J. F.; TOSCHI M. S.; Educação
escolar: políticas estrutura e organização. 2ª ed. São Paulo: Cortez,
2008. (Coleção Docência em Formação

REFERÊNCIAS

ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Supervisão Escolar
Aspectos filosóficos da educação: O pensamento pedagógico moderno: as
tendências contemporâneas liberais e progressistas. A concepção de
aprendizagem, aluno, ensino e professor nessas abordagens teóricas. O
pensamento pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática
escolar. História e evolução da pedagogia no Brasil. A formação do
pedagogo e a pedagogia: evolução Aspectos sociológicos da educação. As
bases sociológicas da educação. A educação como processo social.
Educação para o controle e para a transformação social. A relação
escola/família/comunidade. Educação e sociedade no Brasil. Aspectos
psicológicos da educação. Aspectos psicológicos do desenvolvimento
humano e teorias da aprendizagem: diferentes abordagens. A relação
pensamento/linguagem e a formação de conceitos. Crescimento e
desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social. O desenvolvimento
cognitivo e o afetivo. Aspectos do cotidiano escolar. A sala de aula como
ambiente interativo: a relação professor/aluno e aluno/aluno. A organização
social da classe. A sala de aula e suas pluralidades. Os objetivos
educacionais e os conteúdos de aprendizagem.

EMENTA

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
9.394/96.
Brasília:
Senado,
1996.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA J. F.; TOSCHI M. S.; Educação
escolar: políticas estrutura e organização. 2ª ed. São Paulo: Cortez,
2008. (Coleção Docência em Formação

REFERÊNCIAS

ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS –
Administração Escolar
Aspectos filosóficos da educação: O pensamento pedagógico moderno: as
tendências contemporâneas liberais e progressistas. A concepção de
aprendizagem, aluno, ensino e professor nessas abordagens teóricas. O
pensamento pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática
escolar. História e evolução da pedagogia no Brasil. A formação do
pedagogo e a pedagogia: evolução Aspectos sociológicos da educação. As
bases sociológicas da educação. A educação como processo social.
Educação para o controle e para a transformação social. A relação
escola/família/comunidade. Educação e sociedade no Brasil. Aspectos
psicológicos da educação. Aspectos psicológicos do desenvolvimento
humano e teorias da aprendizagem: diferentes abordagens. A relação
pensamento/linguagem e a formação de conceitos. Crescimento e
desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social. O desenvolvimento
cognitivo e o afetivo. Aspectos do cotidiano escolar. A sala de aula como
ambiente interativo: a relação professor/aluno e aluno/aluno. A organização
social da classe. A sala de aula e suas pluralidades. Os objetivos
educacionais e os conteúdos de aprendizagem.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
9.394/96.
Brasília:
Senado,
1996.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA J. F.; TOSCHI M. S.; Educação
escolar: políticas estrutura e organização. 2ª ed. São Paulo: Cortez,
2008. (Coleção Docência em Formação

EMENTA

REFERÊNCIAS

COORDENADOR PEDAGÓGICO
Aspectos filosóficos da educação: O pensamento pedagógico moderno: as tendências

contemporâneas liberais e progressistas. A concepção de aprendizagem,
aluno, ensino e professor nessas abordagens teóricas. O pensamento
pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática escolar. História e
evolução da pedagogia no Brasil. A formação do pedagogo e a pedagogia:
evolução Aspectos sociológicos da educação. As bases sociológicas da
educação. A educação como processo social. Educação para o controle e
para a transformação social. A relação escola/família/comunidade.
Educação e sociedade no Brasil. Aspectos psicológicos da educação.
Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da
aprendizagem: diferentes abordagens. A relação pensamento/linguagem e a
formação de conceitos. Crescimento e desenvolvimento: o biológico, o
psicológico e o social. O desenvolvimento cognitivo e o afetivo. Aspectos
do cotidiano escolar. A sala de aula como ambiente interativo: a relação
professor/aluno e aluno/aluno. A organização social da classe. A sala de
aula e suas pluralidades. Os objetivos educacionais e os conteúdos de
aprendizagem.

LDBEN 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
ALMEIDA, Laurinda Ramalho e outros. As Relações Interpessoais na
Formação dos Professores
Resolução CNE/CEB 04/2010: fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica.

Itapoá, 17 de setembro de 2021.

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

