
  
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2012 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL I - 

PORTEIRO SERVENTE 

03 

� Português 

� Matemática 

� Específica e 
Conhecimentos 
Gerais 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais 

R$ 622,00 

Descrição Sumária: Executa atividades e serviços gerais de nível primário, envolvendo 
orientação e execução de serviços operacionais semi-qualificados de infra-estrutura, limpando e 
arrumando as dependências da área de trabalho em atendimento às necessidades das unidades 
escolares do Município; Controlar entrada e saída de alunos em atendimento às necessidades das 
unidades escolares do Município; Executar tarefas de higiene e zeladoria das unidades escolares; 
Serviços auxiliares de comunicação; Segurança e portaria e outros serviços afins. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL I - 

MERENDEIRA 

03 

� Português 

� Matemática 

� Específica e 
Conhecimentos 
Gerais 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais 

R$ 622,00  

Descrição Sumária: Executa atividades e serviços gerais de nível primário, envolvendo 
orientação e execução de serviços operacionais; Executa tarefas inerentes ao preparo e 
distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando refeições ligeiras e distribuindo-as 
aos comensais, para atender ao programa alimentar de estabelecimentos educacionais e outros 
serviços afins. 

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 



  
 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 05 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Nível Médio 
Completo com 
progressão para 
Nível Superior 

40 horas 
semanais R$ 950,00 

Descrição Sumária: Traduzir e Interpretar Libras/Português/Libras; Fazer tradução e 
interpretação da Língua Portuguesa para Libras de todas as áreas de conhecimento do currículo; 
Intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em situações do cotidiano 
escolar e executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, inclusive as editadas 
no respectivo regulamento da profissão e à sua formação pelo currículo. 
Requisitos: Possuir Ensino Médio e Certificado de Proficiência em Libras, expedido em exame 
específico realizado pelo Ministério da Educação, atendendo a Lei Federal nº 10.436, de 
24/04/2002 e Decreto Federal nº 5.626/2005. 

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 

INSTRUTOR DE LIBRAS 02 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Nível Médio com 
progressão para 
Formação 
Técnica de 
Intérprete de 
Libras formação 

3º Grau 

40 horas 
semanais R$ 950,00 

Descrição Sumária: Desenvolver a instrução sobre libras para surdos, ouvintes e pais; Instruir 
sobre Libras em classes especiais, regulares e Sala de Apoio Pedagógico Especializado – SAPE; 
lnteragir com o professor nas ações pedagógicas planejadas e/ou realizadas no ambiente escolar; 
Ministrar instrução sobre Libras para pessoas ouvintes e surdas de acordo com a necessidade do 
Sistema Municipal de Ensino; Orientar professores quanto as suas possíveis dúvidas em Libras e 
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão e à sua formação pelo currículo. 
Requisitos: Ser surdo, nos termos do art. 7º, § 1º do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005. Possuir Ensino Médio e Certificado de Proficiência em Libras, expedido em 
exame específico realizado pelo Ministério da Educação, atendendo a Lei Federal nº 10.436, de 
24/04/2002 e Decreto Federal nº 5.626/2005. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
LETRAS (SEDE) 

04 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 

Letras 

30 horas 
semanais 

R$ 877,00 



  
 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento; Possibilitar aos estudantes o domínio da língua portuguesa envolvendo os 
quatro eixos linguísticos: leitura, escrita, oralidade e contextualização, proporcionando o ensino-
aprendizagem da língua e da literatura, reconhecendo os elementos relevantes e as estratégias 
adequadas para a problematização do fenômeno linguístico e literário nas dimensões discursivas, 
semântica, gramatical e pragmática. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
LETRAS (ZONA RURAL) 

01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 

Letras 

30 horas 
semanais 

R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Possibilitar aos estudantes o domínio da língua portuguesa envolvendo os 
quatro eixos linguísticos: leitura, escrita, oralidade e contextualização, proporcionando o ensino-
aprendizagem da língua e da literatura, reconhecendo os elementos relevantes e as estratégias 
adequadas para a problematização do fenômeno linguístico e literário nas dimensões discursivas, 
semântica, gramatical e pragmática. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Reunida São Sebastião*  
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
MATEMÁTICA (SEDE) 

03 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Matemática 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Desenvolver os conhecimentos matemáticos no ensino fundamental como meio 
para compreender e transformar o mundo, fazendo observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos, estabelecendo relações, utilizando o conhecimento matemático 
(aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico), 
selecionando, organizando e produzindo informações relevantes para o ensino. 



  
 

Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
MATEMÁTICA (ZONA 

RURAL) 
01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Matemática 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Desenvolver os conhecimentos matemáticos no ensino fundamental como meio 
para compreender e transformar o mundo, fazendo observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos, estabelecendo relações, utilizando o conhecimento matemático 
(aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico), 
selecionando, organizando e produzindo informações relevantes para o ensino. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Reunida Adelino Américo de Azevedo - Grupelândia* 
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor.  

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
PEDAGOGIA (SEDE) 

30 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Pedagogia 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Executar atividades voltadas ao magistério, de natureza pedagógica e docência 
na Educação Infantil (0 a 5 anos) e nas 05 primeiras séries/anos do Ensino Fundamental. 

Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 



  
 

PROFESSOR NÍVEL III - 
PEDAGOGIA (ZONA 

RURAL) 
01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Pedagogia 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Executar atividades voltadas ao magistério, de natureza pedagógica e docência 
na Educação Infantil (0 a 5 anos) e nas 05 primeiras séries/anos do Ensino Fundamental. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Isolada Hilário José da Costa* 
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor.  

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
PEDAGOGIA (ZONA 

RURAL) 
01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Pedagogia 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Executar atividades voltadas ao magistério, de natureza pedagógica e docência 
na Educação Infantil (0 a 5 anos) e nas 05 primeiras séries/anos do Ensino Fundamental. 

Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Reunida São Sebastião*  
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor. 

 

CARGO VAGAS PROVAS 
HABILITAÇÃO 

MÍNIMA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
PEDAGOGIA (ZONA 

RURAL) 
01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Pedagogia 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento. Executar atividades voltadas ao magistério, de natureza pedagógica e docência 
na Educação Infantil (0 a 5 anos) e nas 05 primeiras séries/anos do Ensino Fundamental. 



  
 

Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Isolada Presídio de Santa Cruz*  
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

(SEDE) 
05 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Educação Física 

20 horas 
semanais 

R$ 877,00  

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento; Desenvolver o ensino da Educação Física visando à formação integral do aluno, 
contemplando atividades práticas através da recreação, ginástica, treinamentos esportivos, 
dança, teatro, além da valorização das expressões culturais e da promoção da vida saudável. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
HISTÓRIA (SEDE) 

01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 

História 

40 horas 
semanais 

R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes áreas 
do conhecimento; Considerar que o ensino de história possibilita a compreensão do mundo e 
justifica a sociedade em que vivemos, instigar a consciência crítica dos alunos e também quanto 
ao seu poder enquanto atores de sua história e da sociedade em que vivem. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente à 
área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 



  
 

PROFESSOR NÍVEL III - 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(SEDE) 
02 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Ciências 
Biológicas 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes 
áreas do conhecimento; Promover o ensino sobre a natureza como um todo dinâmico, 
considerando o ser humano como agente social de transformação do mundo em que vive, em 
relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente, entendendo a 
ciência como processo de produção de conhecimento e atividade humana, histórica, associada a 
aspectos de ordem social, econômica, política e cultural. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente 
à área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
GEOGRAFIA (SEDE) 

01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Geografia 

30 horas 
semanais 

R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes 
áreas do conhecimento; Ter uma práxis reflexiva, transformadora e investigativa de forma a 
desenvolver no educando capacidades e atitudes de análise crítica no que se refere à estrutura e 
organização do espaço e tudo que se refere a geografia. 
Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente 
à área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PROFESSOR NÍVEL III - 
GEOGRAFIA (ZONA 

RURAL) 
01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Graduado e 
Licenciado em 
Geografia 

30 horas 
semanais R$ 877,00 

Descrição Sumária: Compreende os cargos de regência de classe, conforme as diferentes 
áreas do conhecimento; Ter uma práxis reflexiva, transformadora e investigativa de forma a 
desenvolver no educando capacidades e atitudes de análise crítica no que se refere à estrutura e 
organização do espaço e tudo que se refere a geografia. 



  
 

Requisitos: Formação em nível superior, licenciatura plena ou outra graduação correspondente 
à área de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente. 
Local de Lotação: Escola Reunida Linda Vista - Povoado de Linda Vista*  
* A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza transporte para o Professor. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

NUTRICIONISTA 01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Nível Superior 
Completo 

30 horas 
semanais 

R$ 1.800,00 

Descrição Sumária: Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição 
clínica, ambulatorial, administração de serviços de alimentação, saúde pública e educação. 
Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível 
superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC e registro no 
órgão de classe competente e Certidão de Nada Consta emitida pelo Conselho Regional de 
Nutrição.   

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

PSICÓLOGO 01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Nível Superior 
Completo 

30 horas 
semanais R$ 1.800,00 

Descrição Sumária: Promover o desenvolvimento intelectual, social e educacional de crianças 
nas escolas, estabelecendo programas e consultas, efetuando pesquisas, treinando professores e 
tratando de crianças e jovens com problemas. Buscar a mobilização da comunidade escolar com 
a finalidade de pensar juntos, sua realidade, suas reais funções, organização, funcionamento e 
relações mantidas com outras instituições e estrutura social, bem como questionar as relações e 
comunicações interpessoais estabelecidas no meio escolar, começando com a organização de 
equipes multiprofissionais realmente atuantes. 
Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível 
superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC e registro no 
órgão de classe competente e Certidão de Nada Consta emitida pelo Conselho Regional de 
Psicologia. 

 

CARGO VAGAS PROVAS HABILITAÇÃO 
MÍNIMA 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 



  
 

FONOAUDIÓLOGO 01 

� Português 

� C. Gerais 

� C. Específicos 

Nível Superior 
Completo 

30 horas 
semanais R$ 1.800,00 

 

Descrição Sumária: Exercer atividades de pesquisa, prevenção, avaliação e terapia 
fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em 
aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. 

Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível 
superior em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC e registro 
no órgão de classe competente e Certidão de Nada Consta emitida pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia.   

 



  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2012 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Nível Superior 

���� PORTUGUÊS � Interpretação de textos; Gramática: Fonética – fonema, letras e tipos de 
fonemas; Ortografia – acentuação gráfica, emprego das letras, uso mal e mau; Classes de palavras 
– substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbos, advérbio, preposição, interjeição, pronome, 
numeral, conjunção; Pontuação – vírgula, ponto e vírgula e dois pontos; Concordância Verbal; 
Crase e Figuras de Linguagem. 

���� CONHECIMENTOS GERAIS � a) Goiás: Aspectos Regionais e Atualidades; b) Poderes 
Administrativos do Estado; c) Símbolos Nacionais; d) Direitos e Deveres do Cidadão; e) Regiões 
brasileiras; f) Aspectos Regionais do Município de Porangatu (geográficos, históricos, econômicos e 
culturais); g) Autoridades Federais, Estaduais e Municipais (Porangatu); h) História do Estado de 
Goiás e do Município de Porangatu; i) O Brasil e o Mundo na atualidade - momento econômico e 
político brasileiro e mundial; j) Geografia do Brasil, Estado de Goiás e Município de Porangatu; k) 
Cidadania; l) Ética; m) Folclore Nacional e Regional; n) Patrimônio Histórico do Estado; o) 
Conservação da natureza. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - LETRAS � Análise 
Textual: o tema, a idéia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo 
autor; O objetivo ou finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e 
gêneros textuais – literários e não-literários; Função da linguagem. Paráfrase: fidelidade aos 
segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e implícitas 
veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, 
conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; Relação de sentido entre palavras 
(sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos lexicais e 
gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e língua 
escrita; Implicações sócio-históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da 
imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise 
Linguística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo de 
formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e 
nominal; Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e 
palavra. Teoria Literária: conceito de Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. 
Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo; 
Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências Contemporâneas. 
Conhecimentos Pedagógicos: tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática 
educativa; Escola, um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – 
caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, 



  
 

conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor - aluno; Organização da prática 
educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, 
seleção de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica; Avaliação 
escolar; Projeto pedagógico e didático. Didática e legislação: a didática na formação do 
educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a 
realidade escolar; avaliação do processo ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei 9.394/96; Fundamentos da Educação; A educação e a escola; A relação 
educação-sociedade; A escola em seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; A 
questão da qualidade do ensino. Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e 
escrita; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; Letramento; As relações entre ensino e 
aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo 
na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) nº 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 
Fundamental; Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; 
pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; 
Projeto Pedagógico; Projeto Didático; Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - MATEMÁTICA � 
Números e suas operações: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, 
reais, operações, propriedades, problemas. Números: multiplicidade, divisibilidade, fatoração, 
MDC, MMC, representações, relações de ordem, reta numérica, intervalos. Proporcionalidade: 
razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, juros. Geometria: geometria plana: 
conceitos fundamentais, a reta e suas partes, ângulos, polígonos regulares e quaisquer, 
circunferência e círculo, relações métricas, teorema de Pitágoras, semelhança, teorema de Tales, 
relações trigonométricas, leis dos senos e cossenos. Geometria espacial: posições relativas de 
pontos, retas e planos no espaço tridimensional, figuras espaciais e suas grandezas, princípio de 
Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, pontos, retas, planos, circunferências, equações, 
intersecções, posições relativas. Grandezas e medidas: comprimento, capacidade, massa, 
tempo, valor monetário, área, volume, armazenagem (Kb, Gb, etc.), grandezas compostas (KwH, 
Km/h, etc.). Álgebra: equações e inequações do 1º e 2º graus, sistemas de equações do 1º e 2º 
graus. Funções: idéia intuitiva, variáveis, incógnitas, representações gráficas, domínio, imagem, 
máximos, mínimos, injetora, sobrejetora, bijetora, inversa, composição, constante, linear, afim, 
quadrática, modular, exponencial, logarítmica, resolução de problemas. Trigonometria: funções 
trigonométricas, gráficos, seno, cosseno e tangente. Matemática Discreta: princípio da indução, 
sequências e séries numéricas, progressões aritméticas e geométricas, princípio multiplicativo, 
permutações, arranjos, combinações, triângulo de pascal, binômio de Newton. Matrizes e 
determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz inversa, cofator, cálculo de 
determinantes, teorema de Laplace, regra de Cramer e sistemas lineares. Polinômios: operações, 
raízes, decomposição, teorema fundamental da álgebra. Números complexos: origem, 
operações, módulo, conjugados, representação gráfica, forma polar, fórmula de Moivre. Tópicos 
de Matemática Financeira. Estatística: Médias aritméticas e ponderadas, tabelas e gráficos. 
Probabilidade: probabilidade de um evento, intersecção e união de eventos, probabilidade 



  
 

condicional. Tendências Contemporâneas. Conhecimentos Pedagógicos: Tendências 
pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em transformação: 
Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Inter-relações dos elementos 
transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação 
professor - aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas 
do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos 
e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto pedagógico e didático. Didática e legislação: 
A didática na formação do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o 
planejamento do ensino e a realidade escolar; avaliação do processo ensino x aprendizagem; Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96. Fundamentos da Educação. A educação 
e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino público de 1º 
e 2º graus. A questão da qualidade do ensino. Reflexões sobre alfabetização: concepções de 
linguagem e escrita. Origem da escrita e sua apropriação pela criança. Letramento. As relações 
entre ensino e aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a 
importância do jogo na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 
para o Ensino Fundamental. Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na 
escola; pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. 
Avaliação. Projeto Pedagógico. Projeto Didático. Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - PEDAGOGIA � 
Concepção de supervisão: teoria, princípios e valores. Origem e evolução; História do trabalho 
do supervisor no Brasil; Implicações sócio-econômicas e bases institucionais, relação especialista, 
escola e sociedade: a divisão do trabalho na sociedade e na escola, a crítica e novas perspectivas; 
tendências atuais do trabalho do pedagogo e o planejamento educacional, o trabalho do pedagogo 
e a responsabilidade na qualidade de ensino; A atuação do pedagogo e a capacitação docente em 
serviço; O pedagogo e processo de ensino; Planejamento didático, sistematização do saber 
produzido na escola, avaliação de aprendizagem. O pedagogo: da competência técnica ao 
compromisso político; Planejamento da supervisão escolar. Didática e legislação: A didática na 
formação do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do 
ensino e a realidade escolar; avaliação do processo ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96; Fundamentos da Educação; A educação e a escola; A 
relação educação-sociedade; A escola em seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; 
A questão da qualidade do ensino. Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e 
escrita; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; Letramento; As relações entre ensino e 
aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo 
na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 
Fundamental; Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; 
pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; 
Projeto Pedagógico; Projeto Didático; Educação Inclusiva. 
 



  
 

 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - EDUCAÇÃO FÍSICA � 
Biologia; Anatomia; Fisiologia; Cinesiologia; Biometria; Higiene; Socorros Urgentes; Ginástica 
Rítmica; Natação; Atletismo; Recreação; Matérias Pedagógicas; Desportos Coletivos; Educação 
Física como componente curricular na Educação Básica: função social; objetivos; características; 
conteúdos; Educação Física e suas abordagens metodologias: intenção; fundamentos; objetos de 
estudo e função na Educação Física Escolar; Abordagem da Aptidão física/promoção da saúde; 
Abordagem Crítico Superadora; Abordagem Construtivista; Abordagem Desenvolvimentista; 
Abordagem Sociológica; Planejamento e avaliação em Educação Física Escolar; Esporte Escolar: o 
processo de ensino-aprendizagem-treinamento; a técnica; a tática; a regra; a competição. 
Desporto Escolar. Conhecimentos Pedagógicos: tendências pedagógicas e suas manifestações 
na prática educativa; Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola 
contemporânea – caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da escola: 
sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor - aluno; organização da 
prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, 
objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica; 
Avaliação escolar; Projeto pedagógico e didático.  Didática e legislação: A didática na formação 
do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a 
realidade escolar; avaliação do processo ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei 9.394/96; Fundamentos da Educação; A educação e a escola; A relação 
educação-sociedade; A escola em seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; A 
questão da qualidade do ensino. Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e 
escrita; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; Letramento; As relações entre ensino e 
aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo 
na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de diretrizes e bases da 
Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 
Fundamental; Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; 
pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; 
Projeto Pedagógico; Projeto Didático; Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - HISTÓRIA � História: 
Construindo o pensamento histórico: reflexões sobre os papéis de professor e do historiador; 
História e prática pedagógica. Mundo moderno: Grandes Navegações e alargamento do mundo; 
a lógica de dominação dos Impérios Coloniais, capitalismo mercantil e escravidão; a colonização 
portuguesa no Novo Mundo - do litoral ao interior. Cultura e política na construção do Estado 
Nacional Brasileiro (1822-1930): embates políticos e culturais no processo de construção e 
afirmação do Estado Nacional; reflexões étnico-culturais. Revolução Industrial: avanços 
tecnológicos; novas formas de trabalho; trabalho e produção na sociedade brasileira entre o 
império e o fim da 1ª República. O Brasil no quadro do capitalismo ocidental no início do 
século XX: nacionalismo, imperialismo e neo-colonialismo; o século XX: da 1ª Guerra aos 
desdobramentos internacionais da Revolução Russa. Mundo Contemporâneo: república 
brasileira, modernidade, democracia e ditadura: movimentos de ruptura da ordem estabelecida 



  
 

(1930 à atualidade); conflitos no mundo contemporâneo: 2ª Guerra, bipolaridade ideológica e a 
"nova ordem mundial"- Regimes autoritários na América Latina; descolonização da África e da 
Ásia: nacionalismo, autonomia e anti-imperialismo. O mundo em processo de globalização: 
abertura do mercado brasileiro para o capital estrangeiro- do nacional-desenvolvimentismo à 
implementação de políticas neoliberais- desenvolvimento tecnológico e mudanças no mundo do 
trabalho.  Conhecimentos Pedagógicos: tendências pedagógicas e suas manifestações na 
Prática educativa; Escola, um espaço em transformação: Escola tradicional e escola 
contemporânea – caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da escola: 
sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor - aluno; organização da 
prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento, diagnóstico, 
objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica. 
Avaliação escolar; Projeto pedagógico e didático.  Didática e legislação: a didática na formação 
do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a 
realidade escolar; avaliação do processo ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei 9.394/96; Fundamentos da Educação; A educação e a escola; A relação 
educação-sociedade; A escola em seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; A 
questão da qualidade do ensino. Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e 
escrita; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; Letramento; As relações entre ensino e 
aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo 
na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de diretrizes e bases da 
Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 
Fundamental; Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; 
pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; 
Projeto Pedagógico; Projeto Didático; Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
� A natureza das Ciências Biológicas e o seu objeto de estudo; métodos de estudo na Biologia. 
Citologia: composição química da matéria viva; organização celular (células procarióticas e 
eucarióticas); estrutura e função dos componentes citoplasmáticos; o núcleo e as divisões 
celulares; citoesqueleto e movimento celular. Bioquímica: processos de obtenção de energia na 
célula; principais vias metabólicas; fotossíntese; regulação metabólica; Vírus. Embriologia: 
gametogênese; fecundação, segmentação e gastrulação; organogênese; anexos embrionários; 
desenvolvimento embrionário humano. Histologia animal: tecidos epitelial, conjuntivo, muscular 
e nervoso. Histologia vegetal: tecidos meristemáticos; epiderme e súber, parênquima, 
colênquima e esclerênquima; xilema e floema. Os grandes grupos dos seres vivos: sistema de 
classificação dos seres vivos; características gerais dos principais grupos de seres vivos; reinos 
Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Anatomia e fisiologia animais comparadas: 
locomoção, digestão, circulação, respiração, excreção e regulação. Fisiologia vegetal: condução 
de seiva bruta e elaborada; fitormônio; transpiração e gutação. Programa de saúde: 
alimentação/nutrição; doenças carenciais, viróticas e bacterianas; protozooses; fisiologia sexual; 
métodos anticoncepcionais; drogas. Imunologia: celular e humoral; vacinas. Genética: 
conceitos básicos; primeira lei de Mendel; probabilidade; árvore genealógica; genes letais; herança 



  
 

sem dominância; segunda lei de Mendel; alelos múltiplos; grupos sanguíneos dos sistemas ABO, 
Rh e MN; determinação do sexo; herança dos cromossomos sexuais; doenças genéticas. Origem 
da vida e evolução: abiogênese versus biogênese; hipóteses sobre a origem da vida; teorias 
evolucionistas; evidências da evolução; mecanismos de evolução; especiação. Ecologia: conceitos 
fundamentais; ecossistemas; cadeia alimentar; teia alimentar; pirâmides ecológicas; relações 
ecológicas entre espécies; dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; ecologia da 
conservação. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Conhecimentos 
Pedagógicos: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola, um 
espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Inter-
relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-
aprendizagem, relação professor - aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar 
– importância, etapas do planejamento, diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica; Avaliação escolar; Projeto pedagógico e 
didático.  Didática e legislação: a didática na formação do educador; planejamento educacional 
e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a realidade escolar; avaliação do processo 
ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96. 
Fundamentos da Educação; A educação e a escola; A relação educação-sociedade; A escola em 
seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; A questão da qualidade do ensino. 
Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e escrita. Origem da escrita e sua 
apropriação pela criança. Letramento; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; a 
metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo na educação; a língua escrita 
numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional) nº 
9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino Fundamental; Temas 
transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; pedagogia de projetos e 
referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; Projeto Pedagógico; Projeto 
Didático; Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR NÍVEL III - GEOGRAFIA � A 
utilização dos documentos cartográficos (mapas, gráficos e tabelas) no ensino de Geografia. A 
Geografia: conceituação, divisão e importância. As correntes da Geografia. Os métodos de análise 
empregados na análise geográfica. Principais elementos de um mapa. As curvas de nível na 
análise físico-geográfica. O espaço geográfico e a sua dinâmica ambiental e social. Paisagem rural. 
Os solos e as atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas. Os principais sistemas 
agrícolas do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de cidades. Problemas ambientais 
das grandes cidades. A infra-estrutura urbana. A fisionomia da superfície terrestre. A 
geocronologia. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos geológicos e geográficos. A gênese e a 
evolução do relevo terrestre. A compartimentação do relevo terrestre. Os corpos rochosos e os 
solos. A dinâmica atmosférica e os tipos climáticos. A dinâmica das superfícies líquidas. A 
população mundial. A distribuição e os movimentos da população na superfície terrestre. A 
população e as atividades econômicas. O ser humano e a utilização dos recursos naturais. A 
população e o meio ambiente. Os conflitos étnicos. As ações em defesa do meio ambiente. Os 
problemas ambientais e suas causas. As catástrofes ambientais naturais e de causas antrópicas. As 



  
 

áreas de economia subdesenvolvida. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A América 
Latina, a África e a Ásia. Nacionalismos, separatismos e os focos de tensão mundial. As áreas de 
economia desenvolvida. Os blocos econômicos e os interesses políticos. Os aspectos econômicos e 
políticos da União Européia. O crescimento industrial do Japão. A América Anglo-Saxônica. A 
Europa. A Divisão Internacional do Trabalho e da Produção. O Estado Nacional e a Globalização. O 
Capitalismo e a formação do espaço geográfico mundial. O espaço geográfico brasileiro. Os 
principais aspectos do quadro natural brasileiro. A questão ambiental no Brasil. A ocupação 
produtiva do espaço brasileiro. O crescimento e a dinâmica da população brasileira. A urbanização 
no Brasil. A agricultura brasileira. Os conflitos agrários. Aspectos sociais e econômicos da Reforma 
Agrária. Os desequilíbrios regionais no país. Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, 
segundo a classificação do IBGE. A Região Nordeste do Brasil. Os elementos mais expressivos do 
quadro natural nordestino. Os principais problemas sociais e econômicos da Região. Os contrastes 
entre o Nordeste úmido e o Nordeste semi-árido. Tendências Contemporâneas. Conhecimentos 
Pedagógicos: tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola, um 
espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Inter-
relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-
aprendizagem, relação professor - aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar 
– importância, etapas do planejamento, diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto pedagógico e 
didático.  Didática e legislação: a didática na formação do educador; planejamento educacional 
e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a realidade escolar; avaliação do processo 
ensino x aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96. 
Fundamentos da Educação; A educação e a escola. A relação educação-sociedade; A escola em 
seu contexto social; O ensino público de 1º e 2º graus; A questão da qualidade do ensino. 
Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e escrita. Origem da escrita e sua 
apropriação pela criança. Letramento; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; a 
metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo na educação; a língua escrita 
numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional) nº 
9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino Fundamental; Temas 
transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; pedagogia de projetos e 
referenciais curriculares nacionais para a educação infantil; Avaliação; Projeto Pedagógico; Projeto 
Didático; Educação Inclusiva. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PSICÓLOGO � Avaliação psicológica: 
fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas 
de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. A ciência psicológica e as diferentes abordagens dos 
processos psicológicos na prática profissional; Desafios da Psicologia na realidade brasileira; 
modelos teóricos e práticos que orientam a prática profissional do psicólogo no serviço público de 
assistência social: o lugar do psicólogo na rede de assistência social nos diferentes níveis de 
intervenção (CRAS/CREAS/ABRIGOS, etc); O SUAS (Sistema Único de Assistência Social); o desafio 
da integração de políticas públicas – saúde e assistência social; Psicologia e a ética; psicologia e 



  
 

saúde pública: modelos teóricos e práticos que orientam a prática profissional do psicólogo na 
saúde; o lugar do psicólogo na rede de saúde nos diferentes níveis de intervenção (baixa, média e 
alta complexidade): da clínica tradicional para a clínica ampliada; atuação do psicólogo na equipe 
interdisciplinar; a psicopatologia: as bases teóricas da psicopatologia como subsídio para as 
práticas clínicas. A clínica das estruturas. Sistemas Internacionais de Classificação dos Transtornos 
Mentais CID e DSM; Pareceres; Laudos; Relatórios; CAPES; Álcool; Drogas; Psicoterapia de grupo; 
Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. 
Ética e legislação profissional. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NUTRICIONISTA � Nutrição e Dietética: 
Importância da alimentação para o homem e a sociedade; Nutrientes energéticos, reguladores e 
construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a 
absorção; Finalidades e Leis da alimentação; Determinação de valor calórico total; Necessidades 
calóricas; Modificação do regime normal: Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante; 
Classificação das dietas terapêuticas; Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, 
distúrbios metabólicos, hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios renais, gota, doenças 
infantis, estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré-preparo, preparo, 
cocção; Quantidade de compras: fator de correção, massas alimentares; Equivalência de pesos e 
medidas; Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias; Leguminosas: variedades, valor 
nutritivo, fatores que interferem na cocção; Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 
armazenamento e na cocção; Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na 
cocção; Carnes (bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de 
cocção; Gorduras: utilização culinária, decomposição; Leite e derivado: processos de 
industrialização, utilização culinária, decomposição; Técnicas básicas de congelamento; 
Aproveitamentos de sobras e partes não convencionais dos alimentos; Nutrição e gravidez; 
Gravidez na adolescência; Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Higiene Alimentar: Controle 
do desenvolvimento microbiano em alimentos; Doenças transmitidas por alimentos: agentes 
biológicos e químicos, epidemiologia, medidas preventivas; Água: cuidados; Lixo: 
acondicionamento e destino; Educação alimentar: objetivos e importância; Planejamento de aulas 
de educação alimentar: conteúdo, estratégia, aplicação, avaliação; Inquéritos alimentares: tipos e 
importância. Administração Aplicada: Instrumentos administrativos: organograma e 
fluxograma; Dimensionamento de espaço físico; Dimensionamento de pessoal; Organização dos 
serviços de alimentação: rotinas, roteiros, empregos e atribuições; Tipos de serviços de 
alimentação para a coletividade; Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de 
materiais; Higiene e segurança no trabalho; Ética profissional; Código de Defesa do Consumidor; 
Noções Básicas de Economia da Alimentação e Nutrição. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FONOAUDIÓLOGO ���� Desenvolvimento do Sistema 
Auditivo; Desenvolvimento da linguagem oral; Desenvolvimento da Voz; Desenvolvimento da 
linguagem escrita; Crescimento maxilofacial; Amadurecimento das funções orofaciais; Sistema 



  
 

estomatognático; Anatomia e Fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Anatomia e Fisiologia 
dos órgãos envolvidos na audição e equilíbrio; Neuroanatomia dos órgãos envolvidos na fala, 
linguagem, audição, voz e funções neurovegetativas; Noções de Física Acústica e Psicoacústica; 
Relações entre linguagem, cognição e aprendizagem; Aleitamento materno no desenvolvimento da 
motricidade oral; Disfagia, anatomo-fisiologia, avaliação e tratamento; Disartria - anatomo-
fisiologia, avaliação e tratamento; Conceito, classificação e etiologia das Perdas Auditivas e 
Distúrbios do Equilíbrio; Avaliação audiológica subjetiva: Indicação, métodos e técnicas; Avaliação 
da Audição e Sistema Vestibular: Potenciais Evocados Auditivos (Eletrococleografia, BERA), 
Emissões Otoacústicas e Eletronistagmografia. Processamento da Linguagem Falada: Avaliação das 
Desordens do Processamento Auditivo Central; Efeitos auditivos da exposição ao ambiente; 
avaliação e controle de risco; programa de conservação; Aparelhos auditivos: Princípios gerais na 
indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Características físicas e eletroacústicas dos 
aparelhos auditivos. Moldes Auriculares. Ganho in situ x Ganho funcional, saída máxima, 
compressão, métodos prescritivos. Avaliação do desempenho do AASI. Implantecoclear; 
Reabilitação Vestibular; Avaliação perceptual e acústica da voz: anatomo-fisiologia, avaliação e 
tratamento; Atuação fonoaudiológica nos Distúrbios de Linguagem oral; Atuação fonoaudiológica 
nos Distúrbios de Linguagem e Fala relacionada ao crescimento e desenvolvimento; Atuação 
fonoaudiológica nos Distúrbios de Linguagem e Fala relacionada às lesões cerebrais; Atuação 
fonoaudiológica nos Distúrbios de Linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nas Alterações de 
Linguagem e fala na terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas Alterações do Sistema Sensório 
Motor Oral e Funções Neurovegetativas; Atuação fonoaudiológica nos Distúrbios de Linguagem e 
Fala relacionada às psicoses; Atuação fonoaudiológica em anomalias congênitas e cromossômicas; 
Atuação fonoaudiológica em pacientes portadores de fissura lábio palatal; Atuação fonoaudiológica 
em RN de Alto Risco em unidades de terapia intensiva; Atuação fonoaudiológica nas sequelas de 
cirurgia de cabeça e pescoço; Atuação fonoaudiológica nas disfonias: funcionais, neurológicas, 
orgânicas, orgânica-funcional, infantil, terceira idade e paralisias laríngeas; Atuação 
fonoaudiológica em estética vocal; Atuação fonoaudiológica em Fonoaudiologia Hospitalar: adulto 
e criança. 

Nível Médio 
���� PORTUGUÊS ���� 01 - ESTUDO DO TEXTO: a) interpretação e compreensão de textos; b) 
idéias principais do texto; c) organização de idéias do texto e suas relações; d) vocabulário: O 
sentido das palavras no contexto, denotação e conotação; e) palavras parônimas, antônimas e 
homônimas; f) noções de resumo de parágrafos ou de todo o texto. 02 - ESTUDO 
GRAMATICAL: a) ortografia - acentuação de palavras mais comuns - divisão silábica; b) noções 
de fonética - encontros vocálicos e encontros consonantais - tonicidade; c) estrutura e processo de 
formação das palavras; d) morfologia; e) classes de palavras - emprego do substantivo, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e da interjeição; f) sintaxe: - 
ordenação de termos na oração; - coordenação e subordinação de termos e de orações; - 
concordância verbal e nominal; g) pontuação: ponto, dois pontos, vírgula, aspas e travessão. 
 
���� MATEMÁTICA � 1 - Conjunto de Números Naturais (N): 1.1 - Operações: 
adição/subtração/multiplicação/divisão/potenciação/radiciação; 1.2 - Teoria dos números: 
pares/ímpares/múltiplos/divisores/primos/compostos/fatoração/divisibilidade/MMC/MDC. 2 - 



  
 

Conjuntos de números inteiros relativos (Z): 2.1- Propriedades/ordem/comparação; 2.2-
Operações: adição/subtração/multiplicação/divisão/radiciação/potenciação. 3 - Conjuntos de 
números racionais (Q): 3.1 - Frações “ordinárias” e decimais; 3.2 - Operações: 
adição/subtração/multiplicação/divisão/potenciação/radiciação/simplificação/ordem; 4 - 
Matemática Financeira: 4.1- Razão/proporção/divisão proporcional; 4.2 - Regra de três simples e 
composta; 4.3 - Porcentagem/juros. 5 - Função polinominal real: 5.1- Função do 1º e 2º graus; 
5.2 - Equação do 1º e 2º graus; 5.3 - Expressões numéricas: valor numérico, produtos notáveis, 
simplificação, fatoração; 5.4 - Inequações e sistemas. 
 
���� CONHECIMENTOS GERAIS TODOS OS CARGOS � a) Símbolos da Pátria; b) Pontos 
Cardeais; c) Aspectos Regionais do Município; d) Autoridades do Município e Poderes constituídos 
no Município; e) Direitos e deveres do cidadão; f) Atividades Econômicas do Município de 
Porangatu; g) Agentes de poluição do solo e da atmosfera; h) Folclore Regional; i) Meios de 
comunicação e transporte; j) Governo do Estado e Município de Porangatu; k) História do 
Município de Porangatu; l) Geografia do Brasil, Estado de Goiás e Município de Porangatu; m) 
Seres vivos: Reino animal, vegetal e mineral; n) Autoridades Municipais, Estaduais e Federais 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, Governador, Senadores, 
Ministros, Presidente etc); o) Conflitos, Problemas e Propostas do Mundo Atual; p) MERCOSUL; q) 
União Européia; r) Guerra Civil no Mundo; s) Movimentos Separatistas; t) Racismo; u) ONU; v) 
Questão ambiental e qualidade de vida. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS � LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA NA ÁREA DE SURDEZ: LEI 10.436/02 – Oficialização da Libras; Decreto nº 
5.626/05 - Regulamentação da Libras - Atribuições do Instrutor de Libras. HISTÓRIA GERAL DA 
EDUCAÇÃO DE SURDOS: Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva – 01/2008. ASPECTOS CLÍNICOS DA SURDEZ: Conceitos; Classificação; Desempenho 
e consequências. ASPECTO SÓCIO ANTROPOLÓGICO DA SURDEZ: Modelos educacionais na 
educação de surdos: modelos clínicos, antropológico. Identidades surdas: identificações e locais 
das identidades (família, escola, associação, etc.). Cultura, identidade e comunidades surdas. 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: Línguas Naturais. Conceitos: língua, linguagem, fala e sinal. 
Gramática da Libras: Fonética – Fonologia, Morfologia, Sintaxe (Parâmetros, Pronomes Pessoais, 
Tipos de Frases, Verbos, Advérbios de Modo Incorporados ao Verbo, Classificadores). O 
TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS: História do Profissional Tradutor/Intérprete de Libras. 
Tipos de Interpretação. Atribuições do Intérprete Educacional. Código de Ética – FENEIS. 
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial – Educação Inclusiva: Concepção de 
Educação Especial, Concepção de Inclusão, Comunidade Escolar e a Política de Inclusão. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: Implantação e Implementação dos 
Serviços de Educação Especial. Atribuições do Instrutor de Libras para atendimento as 
Necessidades Especiais de crianças e adolescentes com Surdez ou Deficiência Auditiva. 
 
 
 - PROVA PRÁTICA � Será aplicada prova prática para os candidatos ao cargo de Intérprete 



  
 

de Libras, na forma prevista no Capítulo VII deste Edital, de acordo com o seguinte programa: 

 
- Textos de nível médio em língua de sinais e em português para a interpretação simultânea. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INSTRUTOR DE LIBRAS � LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA NA ÁREA DE SURDEZ: LEI 10.436/02 – Oficialização da Libras; Decreto nº 
5.626/05 - Regulamentação da Libras - Atribuições do Instrutor de Libras. HISTÓRIA GERAL DA 
EDUCAÇÃO DE SURDOS: Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva – 01/2008. ASPECTOS CLÍNICOS DA SURDEZ: Conceitos; Classificação; Desempenho 
e consequências. ASPECTO SÓCIO ANTROPOLÓGICO DA SURDEZ: Modelos educacionais na 
educação de surdos: modelos clínicos, antropológico. Identidades surdas: identificações e locais 
das identidades (família, escola, associação, etc.). Cultura, identidade e comunidades surdas. 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: Línguas Naturais. Conceitos: língua, linguagem, fala e sinal. 
Gramática da Libras: Fonética – Fonologia, Morfologia, Sintaxe (Parâmetros, Pronomes Pessoais, 
Tipos de Frases, Verbos, Advérbios de Modo Incorporados ao Verbo, Classificadores). O 
TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS: História do Profissional Tradutor/Intérprete de Libras. 
Tipos de Interpretação. Atribuições do Intérprete Educacional. Código de Ética – FENEIS. 
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial – Educação Inclusiva: Concepção de 
Educação Especial, Concepção de Inclusão, Comunidade Escolar e a Política de Inclusão. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: Implantação e Implementação dos 
Serviços de Educação Especial. Atribuições do Instrutor de Libras para atendimento as 
Necessidades Especiais de crianças e adolescentes com Surdez ou Deficiência Auditiva. 
 
 
 - PROVA PRÁTICA � Será aplicada prova prática para os candidatos ao cargo de Instrutor 

de Libras, na forma prevista no Capítulo VII deste Edital, de acordo com o seguinte programa: 

1. Comparativos; 2. Tipos de verbo; 3. Numerais: valores monetários; 4. Classificadores 
predicativos; 5. Tipos de negação; 6. Tipos de expressões faciais gramaticais; 7. Advérbios de 
tempo; 8. Níveis de formalidade e informalidade; 9. Pronomes; 10. Empréstimos linguísticos; 11. 
Sinais soletrados e o uso da datilologia e características das pessoas, animais e coisas; 12. Nomes 
das localizações e o Advérbio de Lugar “Onde”; 13. Conceitos das Localizações; 14. Figuras 
Geométricas com números e letras; 15. Sinais relacionados aos ambientes de Estudos; 16. Grau de 
Escolaridade; 17. Tipos de Frases em LIBRAS; 18. Direção – Perspectiva: Longe e Perto; 19. 
Plural: Quantificador; 20. Sinais: Ainda não / Acabado / Pronto / Faltar coisa. 
 

Nível Fundamental - (1º Grau Incompleto) 

���� PORTUGUÊS � Noções básicas de português, principalmente: a) Encontros Vocálicos e 
Consonantais; b) Sinais de Pontuação (ponto final, interrogação, exclamação, travessão); c) 
Numeral; d) Divisão Silábica; e) Emprego das classes gramaticais (artigo, substantivo e adjetivo: 
reconhecimento e emprego no texto); f) Verbos: conjugação e emprego dos tempos verbais; g) 



  
 

Pronomes; h) Acentuação gráfica e sua relação com a tonicidade e timbre: palavras monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e polissílabas; i) alfabeto. 

���� MATEMÁTICA � Noções básicas de matemática, principalmente: a) Problemas envolvendo as 
4 operações; b) Números pares e ímpares; c) Tempo, Ano, Semana, Dias e Horas; d) Noção de 
dobro, triplo e metade; e) Massa: quilograma, grama e tonelada; f) Conjuntos: representação de 
conjuntos; g) Medidas: comprimento - metro e centímetro; h) Algarismos. 

���� CONHECIMENTOS GERAIS TODOS OS CARGOS � a) Símbolos da Pátria; b) Pontos 
Cardeais; c) Aspectos Regionais do Município; d) Autoridades do Município e Poderes constituídos 
no Município; e) Direitos e deveres do cidadão; f) Atividades Econômicas do Município de 
Porangatu; g) Agentes de poluição do solo e da atmosfera; h) Folclore Regional; i) Meios de 
comunicação e transporte; j) Governo do Estado e Município de Porangatu; k) História do 
Município de Porangatu; l) Geografia do Brasil, Estado de Goiás e Município de Porangatu; m) 
Seres vivos: Reino animal, vegetal e mineral; n) Autoridades Municipais, Estaduais e Federais 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, Governador, Senadores, 
Ministros, Presidente etc); o) O Mundo na atualidade. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I 
(PORTEIRO SERVENTE) � O papel de atendimento nas organizações; O público/cidadão; 
características adequadas de atendimento ao público; Habilidades de transmissão e recepção da 
informação, princípios de Administração; Ética e comportamento, atividades básicas do Porteiro 
Servente. 
 
 
���� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I 
(MERENDEIRA) � Trabalho em equipe multiprofissional. Conceitos de pré-preparo dos 
alimentos como descascar, cortar e higienizar segundo normatização da vigilância sanitária. 
Confeccionar preparações como: saladas, sobremesas, café/chá e outras que lhe forem atribuídas. 
Higienização e desinfecção de utensílios, equipamentos e instalações segundo normas técnicas 
padronizadas pela vigilância sanitária. Higiene pessoal. Higiene na manipulação de alimentos. 
Técnicas de conservação de alimentos. Procedimentos para recolhimento de lixo. Importância do 
uso de uniforme e manutenção do mesmo.  

 



  
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2012 

 
ANEXO III 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
Ilmo. Sr. 
___________________________________________________ 
DD. Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU – GO. 
 
NOME CANDIDATO: ______________________________________________ 
Nº INSCRIÇÃO: ____________ CARGO: ______________________________ 
 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 (    ) CONTRA DISPOSITIVO DO EDITAL 
 (    ) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 (    ) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 (    ) CONTRA RESULTADO DA PROVA TÍTULOS  

 (    ) CONTRA RESULTADO DA PROVA PRÁTICA  

Ref. Prova objetiva 

Nº da questão: __________ 
Gabarito Oficial: _________ 

Resposta do Candidato: ___ 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à 
máquina; entregar esse formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como 
protocolo. 
 

      Data: ____/____/____ 
 

______________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
______________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 



  
 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2012 

ANEXO IV 

REQUERIMENTO PORTADOR DEFICIÊNCIA 

 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________________  
CARGO: ________________________________________ Nº INSCRIÇÃO: _______________ 

 
PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA  

 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, segue em anexo o 
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo com base no laudo):  
 
Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________  
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: _________________  
 
Nome do Médico Responsável pelo Laudo: ________________________________________  
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).  
 
Dados especiais para a aplicação das PROVAS: (marcar com um “X” no local caso 
necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessária).  
 
(    ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL.  
 
(    ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar qual o tipo 
de prova e/ou tratamento necessário). 
 
DISCRIMINAR QUAL O TIPO DE PROVA NECESSÁRIA (SE HOUVER): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
ATENÇÃO: É obrigatória a apresentação de laudo médico com CID, junto a esse 
requerimento. 

 
(Datar e assinar)  

 
________________________________________________ 

Assinatura 


