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ANEXO 3 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Todos os cargos terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze) questões,
a partir do seguinte programa:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e
composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial;
Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes,
determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento,
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução
de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão
Geométrica (PG); Estatística Básica.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e
suas vinculações históricas.
Todos os cargos terão a prova objetiva de Conhecimentos Pedagógicos com 15 (quinze)
questões, a partir dos seguintes programas:
Lei Complementar nº 4/2003 (Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos do Magistério de São
Francisco do Sul). Lei nº 1744/2015 (Plano Municipal de Educação-PME). Projeto políticopedagógico – concepções, importância e papel. Concepções de currículo. Concepções de
avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). Base
Nacional Comum Curricular - BNCC. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de Nove Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010). Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia
de Projetos. Correntes teóricas e metodológicas. Relação desenvolvimento e aprendizagem.
Interdisciplinaridade. Ética e trabalho. Educação brasileira no contexto atual. Teorias da
aprendizagem. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
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